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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/1 
Caràcter:  ordinària 
Data:   14 de gener de 2016 
Horari:   de 13:15 fins a 13:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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. Actes pendents d’aprovar. 
1.1. JGL2015/44 extraordinària 30/12/2015 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2016/8   Sol·licitar a DIPSALUT subvenció per a prevenció de legionel·la al camp de 
futbol (Programa Pt14). Exp. núm. 2016/31.- 
2.1.2. PRP2016/19   Modificar les condicions de la subvenció concedida al Casino Llagosterenc 
per a l'Escola de Música i Dansa 2015-2016. Exp. núm.  2015/1567.- 
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2016/14   Rectificar el Calendari Fiscal  per al cobrament de tributs de l'any 2016. 
2.2.2. PRP2015/1384   Aprovar el conveni amb MICFOOTBALL de cessió d'ús del camp de 
futbol per a la celebració del torneig de futbol base MIC-MEDITERRANEAN INTERNATIONAL 
CUP 2016-2019.- Exp. núm. 2015/1256.- 
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3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d’aprovar. 
 
1.1. JGL2015/44 extraordinària 30/12/2015 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2016/8   Sol·licitar a DIPSALUT subvenció per a prevenció de legionel·la al 
camp de futbol (Programa Pt14). Exp. núm. 2016/31. 
Vista la convocatòria oberta per DIPSALUT per concórrer al programa Pt14 Assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per a l’any 2016, 
Atès que aquest Ajuntament té previst realitzar actuacions de prevenció de legionel·losi a les 
instal·lacions esportives municipals, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT de subvencions per a l’assessorament i el 
suport tècnic a protecció de la salut per a l’any 2016, amb l’actuació Millores a realitzar a la 
instal·lació del camp de futbol per complir la legislació de prevenció de legionel·la. 
Segon.- Aprovar la memòria valorada de Millores a realitzar a la instal·lació del camp de futbol 
per complir la legislació de prevenció de legionel·la, redactada per l’arquitecta tècnica municipal 
un pressupost per contracta de 14.354,71 €. 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a les actuacions que siguin necessàries per a l’execució d’aquest 
acord. 
 
2.1.2. PRP2016/19   Modificar les condicions de la subvenció concedida al Casino 
Llagosterenc per a l'Escola de Música i Dansa 2015-2016. Exp. núm.  2015/1567. 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 2015, va acordar concedir 
una subvenció al CASINO LLAGOSTERENC SRC per a l’Escola de Música i Dansa 2015-
2016, 
Atès que el punt 3 de l’acord Quart regula les condicions a què està subjecta la subvenció, 
entre les quals hi figura que la justificació de la despesa es farà mitjançant la presentació, entre 
d’altres documents, de: 
Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat (instruments, material...; en 
queden excloses les despeses de consums i manteniment) 
Vist que el Casino Llagosterenc ha manifestat a aquest Ajuntament que les despeses de 
consums i de manteniment són una part important de les despeses necessàries per a la 
supervivència de l’Escola, 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 



 

3 
 

I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Modificar l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 
2015, de concedir una subvenció al CASINO LLAGOSTERENC SRC per a l’Escola de Música i 
Dansa 2015-2016,  amb la modificació del punt 3 de l’acord Quart en el següent sentit: 
On hi diu: 
Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat (instruments, material...; en 
queden excloses les despeses de consums i manteniment. 
Hi dirà: 
Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2016/14   Rectificar el Calendari Fiscal  per al cobrament de tributs de l'any 
2016. 
Vist que la Junta de Govern Local,  en sessió del dia 17 de desembre de 2015,  va acordar el 
calendari fiscal per al cobrament de tributs durant l’any 2016,  
Vist que s’ha detectat un error en la data de cobrament de la taxa d’escombraries, guals i 
gossos,  que s’ha aprovat la mateixa data de cobrament de l’IVTM i de la taxa de cementiri 
quan en realitat el període de cobrament és posterior, essent correcte el següent període de 
cobrament: 
 
Concepte         data inici         data final 
Impost Vehicles Tracció Mecànica i 
Ciclomotors 
 

      
       01-02-2016 

        
       01-04-2016 

Taxa Cementiri Municipal       
       01-02-2016 

        
       01-04-2016 

Taxa escombraries, guals i gossos 
 

      
       29-02-2016 

        
       29-04-2016 

Impost Béns Immobles Urbana i 
Rústica (No domiciliats) 
 

 
       02-05-2016 

 
       29-07-2016 

Impost Béns Immobles Urbana i 
Rústica (1ª fracc domiciliat) 60% 
 

 
       30-06-2016 

 
       30-06-2016 

Impost Béns Immobles Urbana i 
Rústica (2ª fracc domicili) 40% 
 

 
       31-10-2016 

 
       31-10-2016 

Impost Activitats Econòmiques  
       01-09-2016  

 
       31-10-2016 

 
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de els 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
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Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern del dia 17 de desembre de 2015, el període 
de cobrament de la taxa d’escombraries, guals i gossos, en el sentit de substituir el quadre de 
dates de cobrament aprovat pel nou quadre indicat a la part expositiva. 
Segon.- Fer constar que els que demanin un tercer fraccionament, caldrà que ho demanin 
abans del 31/03/2016,  amb la qual cosa els terminis de pagament i percentatges seran els 
següents: 

• 30/04/2016.............30% 
• 30/06/2016.............30% 
• 31/10/2016.............40% 

 
2.2.2. PRP2015/1384   Aprovar el conveni amb MICFOOTBALL de cessió d'ús del camp de 
futbol per a la celebració del torneig de futbol base MIC-MEDITERRANEAN 
INTERNATIONAL CUP 2016-2019.- Exp. núm. 2015/1256. 
Vist que l’Agrupació Esportiva MICFootball, en data 4 de novembre de 2015 (RE núm. 3831), 
ha sol·licitat una llicència d’ús privatiu per a la utilització del camp de futbol municipal de 
Llagostera per a la celebració, per Setmana Santa (des del dimecres al dissabte) dels anys 
2016 a 2019, el torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup. 
Vist que l’Agrupació Esportiva MICFootball organitza anualment, per Setmana Santa i des de 
l’any 2001, el Torneig Internacional de Futbol Base MIC - Mediterranean International Cup a 
diversos municipis de les comarques gironines, entre les quals hi ha Llagostera. 
Vist que l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació Esportiva MICFootball han valorat molt 
positivament els resultats de l’anterior conveni dels anys 2012 a 2015. 
Vist que es considera un esdeveniment d'interès per a la promoció del municipi. 
Vist que el 26 de febrer de 2015 es va dur a terme la signatura del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Agrupació Esportiva MICFootball, acord mitjançant el qual es 
garanteix la continuïtat del MIC a les comarques gironines fins a l’any 2019.  
Vist que la continuïtat del MIC a llarg termini té com a aval el fet de ser un dels esdeveniments 
esportius internacionals més rellevants de la demarcació de Girona, que anualment porta més 
de 200 participants de 36 països dels 5 continents.  
Vist que l’Ajuntament de Llagostera, dins de la seva política de foment en matèria d’activitats 
esportives i de l’esport base, i amb la voluntat de continuar participant en aquest esdeveniment 
de promoció nacional i internacional del municipi, pretén dur a terme novament la cessió d’ús 
del camp de futbol municipal durant la Setmana Santa (des del dimecres al dissabte) dels anys 
2016 a 2019 per a la celebració del torneig de futbol base MIC - Mediterranean International 
Cup, organitzat per l’Agrupació Esportiva MICFootball. 
Vista la proposta de “Conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació Esportiva 
MICFootball regulador de la llicència d’ús privatiu (cessió temporal) del camp de futbol 
municipal durant la Setmana Santa dels anys 2016 a 2019 per a la celebració del torneig de 
futbol base MIC-Mediterranean International Cup”. 
Ateses les determinacions dels articles 79 i 80  de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 2.2, 91.4, 92 (apartats 1, 2 i 4), 100, 102 
(apartats 2 i 3) i la Disposició final segona.5 de la Llei estatal 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP); dels articles 218 i 236 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 (TRLMC); dels articles 53 a 60 i 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals (RPEL); de la resta d’articles aplicables no 
bàsics de la Llei estatal 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques (LPAP); del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP); de la Llei estatal 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC); de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
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el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); de la resta de l'ordenament 
jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a causa de la falta d'una norma 
contractual específica; i de la normativa del dret privat, que ha d'actuar amb caràcter supletori, 
en els afers que no es poden resoldre amb l'aplicació de les disposicions sobre contractació 
administrativa o de les normes generals del dret administratiu. 
Vist l’acord del Consell del Patronat d’Esports, en sessió de 13 de gener de 2016, ha pres el 
següent acord: 
“Atès que l’Agrupació Esportiva MIC Football ha proposat a l’Ajuntament de Llagostera la 
continuïtat de la col·laboració per celebrar en el camp de futbol municipal el torneig 
internacional de futbol base MIC Football 2016-2019, 
Atès el bon resultat amb què les parts implicades han valorat positivament el conveni entre 
l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació Esportiva MIC Football durant els anys 2012-2015, 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera vol continuar la seva política de foment de l’esport base, 
Atès que el MIC-Mediterranean International Cup representa una promoció important de la vila 
a nivell nacional i internacional, 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de desembre de 2015, va aprovar 
definitivament la modificació de l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de la 
taxa per la utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives, 
que ha quedat redactat de la següent manera: 
 “ L’organització d'esdeveniments que es considerin d'interès per a la promoció del municipi 
podran gaudir d'una bonificació de fins al 100% de la taxa. Aquesta bonificació serà de caràcter 
pregat i correspondrà a la Junta de Govern Local la valoració de la seva oportunitat per al seu 
atorgament, previ informe preceptiu i no vinculant del Consell del Patronat d’Esports”. 
Atès que la celebració d’una part de les activitats del Mic Football 2016-2019 al camp de futbol 
de Llagostera es considera una activitat que repercuteix positivament en la promoció de l’esport 
al municipi i en la promoció general del municipi cap a l’exterior, 
Primer.- Informar favorablement la bonificació del 100% de la taxa prevista en l’Ordenança 
fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments esportius municipals i 
serveis o activitats esportives, en la cessió d’ús del camp de futbol durant la Setmana Santa 
dels anys 2016 a 2019 per part de l’Ajuntament de Llagostera a l’Agrupació Esportiva MIC 
Football. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera” 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Aprovar el “Conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agrupació Esportiva 
MICFootball regulador de la llicència d’ús privatiu (cessió temporal) del camp de futbol 
municipal durant la Setmana Santa dels anys 2016 a 2019 per a la celebració del torneig de 
futbol base MIC-Mediterranean International Cup”. 
Segon.- Atorgar una bonificació del 100% de la taxa per la utilització dels equipaments 
esportius municipals i serveis o activitats esportives, donat que es tracta d’un esdeveniment 
d'interès per a la promoció del municipi. 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible, per a l’execució 
d’aquest acord. 
Quart.- Publicar el referit conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Agrupació Esportiva MICFootball. 
 
3. Acords d’urgència.  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
incloure el següent punt a la present sessió:  
 
3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 9/2016 de data 08-01-2016. 
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 Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 9/2016, de data 08-01-2015, pel qual es contracta 
per urgència,  en règim laboral temporal, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals,   el Sr. 
OCG, com a peó de la brigada municipal d’obres i serveis, amb efectes del dia 11 de gener de 
2016 i fins a la reincorporació del Sr MCL   
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
	


