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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/7 
Caràcter:  ordinària 
Data:   21 de febrer de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 12:55 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/6 ordinària 14/02/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/252   Contractar les instal·lacions de climatització, electricitat i lluminàries als 
locals 2 i 3 del c/St. Antoni núm. 1, vinculats a la casa de les Vídues - Exp. núm. 2018/312  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2018/253   Concedir un ajut econòmic a l'Associació de Segadors/es de Llagostera 
per cobrir les despeses originades per l'organització de les activitats incloses en les festes de la 
Tractorada i el Segar i el Batre 2018. Exp. 2018/324  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
1.Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/6 ordinària 14/02/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/252   Contractar les instal.lacions de climatització, electricitat i 
lluminàries als locals 2 i 3 del c/ St. Antoni núm. 1, vinculats a la casa de les Vídues - 
Exp. núm. 2018/312  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa INSTAL.LACIONS FEC S.L. (B17153172), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 25.482,39 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat,  les feines d’instal·lacions de les obres de reforma dels locals 2 i 3 del 
carrer Sant Antoni 1, baixos (inclou la feina i el subministrament de material per a portar a 
terme les instal·lacions de sanejament, electricitat, dades, fontaneria, climatització i 
il·luminació). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.1532.61900 per un import total de 30.833,69 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2018/253   Concedir un ajut econòmic a l'Associació de Segadors/es de 
Llagostera per cobrir les despeses originades per l'organització de les activitats incloses 
en les festes de la Tractorada i el Segar i el Batre 2018. Exp. 2018/324  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE SEGADORS/ES DE 
LLAGOSTERA (G55032080)  i atorgar  una subvenció  de 2.500,00 € per cobrir les despeses 
originades per l'organització de les activitats incloses en les festes de la Tractorada i el Segar i 
Batre de l'any 2018. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
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procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/295   Aprovar la relació de factures núm . F/2018/4. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/4, per un import total de 52.031,04.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/367 al núm. F/2018/385 
- del núm. F/2018/387 al núm. F/2018/404 
- del núm. F/2018/407 al núm. F/2018/427 
- i els registres núm. F/2018/124, F/2018/128, F/2018/207, F/2018/208, F/2018/211, 

F/2018/235, F/2018/236, F/2018/281, F/2018/283, F/2018/284, F/2018/356, 
F/2018/363, F/2018/364 i F/2018/365. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
3.2.1. PRP2018/282   Contractar la gestió dels residus de runa provinents de la deixalleria 
municipal (Exp. núm. 2018/386), de febrer a desembre de 2018. 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Adjudicar a l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU S.L. (B17537812), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la gestió dels residus d’obra menor (runa i fibrociment) 
provinents de la deixalleria municipal, pel període de febrer a desembre de 2018, pel preu 
màxim previst de 2.012,50 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.10.1622.22799, per un import màxim total de 2.213,75 euros 
(IVA inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.2.2. PRP2018/280   Contractar els serveis de transport dels contenidors de la deixalleria 
municipal (Exp. núm. 2018/385), de febrer a desembre de 2018. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU S.L. (B17537812), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, el serveis de transport dels contenidors de la 
deixalleria municipal, de febrer a desembre 2018, pel preu màxim previst de 12.000,00 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.10.1622.22799, per un import total màxim de 14.520,00 euros 
(IVA inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/299   Concedir la subvenció al Club FC Base Llagostera.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB FUTBOL BASE LLAGOSTERA 
(G55284277)  i atorgar  una subvenció  de 5.650,00 € per cobrir les despeses del club de la 
temporada 2018. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
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de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3.3.2. PRP2018/297   Concedir la subvenció del Club Taekwondo Llagostera.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB TAEKWON-DO LLAGOSTERA 
(G55118335)  i atorgar  una subvenció  de 2.000,00 € per cobrir les despeses del club, 
temporada 2018. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 
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- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3.3.3. PRP2018/283   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a Coloraines gener-maig 2018. 
Exp. núm. 2018/402.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de Dipsalut de subvencions a ajuntaments per a projectes 
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social amb el projecte Coloraines gener-maig 2018, 
amb un pressupost de 4.769,00 €. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 4.769,00 €, import màxim subvencionable. 
 
3.4. Altres 
 
3.4.1. PRP2018/293   Aprovar el preu públic per assistir als tallers de memòria 2018.-Exp. 
núm. 2018/358  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el preu públic per assistir al taller de memòria 2018. 
 

TALLER DE MEMÒRIA  
Preu inscripció 10€ 

 
3.4.2. PRP2018/278   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al projecte comarcal de prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica. Exp. núm. 2018/396.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera, el Consell Comarcal del Gironès i 
el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al projecte comarcal de prevenció i pal·liació 
de la pobresa energètica durant els anys 2018 i 2019. 
Segon.- Aprovar la despesa de 1.488,00 € per a l’any 2018 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2018.08.231.46500. 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost municipal de 
l’exercici 2019 per un import de 1.488,00 €, corresponent al cost del conveni per a l’any 2019. 
Quart.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Cinquè.- Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i la tramesa d’aquesta resolució i una còpia del conveni signat a la Direcció General 
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d’Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una menys cinc minuts del migdia s’aixeca la sessió 
de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho 
certifico. 
 


