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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/3 
Caràcter:  ordinària 
Data:   28 de gener de 2016 
Horari:   de 13:15 fins a 13:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, 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 i el Sr. 
Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor 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. JGL2016/2 ordinària 21/01/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/113   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/1.  Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/70   Contractar a 2sier formació per la realització dels cursos d'Atenció 
sociosanitària a persones dependents i Indústria alimentària dins la programació de cursos 
ocupacionals hivern-primavera 2016. 
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2.2.2. PRP2016/100   Adquisició senyalització viària pel C/ Camprodon i el C/ Panedes Exp. 
núm. 2016/167.  
2.2.3. PRP2016/114   Contractar el subministrament d'un equip multifunció (fotocopiadora) per 
a la Biblioteca Julià Cutiller. Exp. núm. 2016/159  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2016/116   Subvencionar la Comissió Festa Sant Antoni Abat de Llagostera per 
cobrir les despeses de l'organització de la Festa de Sant Antoni 2016. Exp. núm.  2016/158  
2.3.2. PRP2016/117   Concórrer a la convocatòria XSLPE 2016 de la Diputació. Exp. núm. 
2015/1378.  
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2016/98   Nomenar el Sr. IZO com a agent interí de la Policia Local, amb efectes del 
dia 01/02/2016.  Exp. núm. 2016/168  
 
2.5. Altres 
2.5.1. PRP2016/120   Aprovar les bases reguladores de la participació a l'espai carpes de la 
Festa Major 2016. Exp. núm. 2016/178  
 
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. JGL2016/2 ordinària 21/01/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/113   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/1.  Exp. núm. 2016/175  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/1, per un import total de 18266,67.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1 fins al núm. F/2016/5. 
- des del núm. F/2016/87 fins al núm. F/2016/98. 
- i els registres núm. F/2016/7, F/2016/81, F/2016/83 i F/2016/84. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
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2.2.1. PRP2016/70   Contractar a 2sier formació per la realització dels cursos d'Atenció 
sociosanitària a persones dependents i Indústria alimentària dins la programació de 
cursos ocupacionals hivern-primavera 2016. 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar 2SIER 
FORMACIÓ  per la realització de cursos ocupacionals dins la programació de cursos hivern-
primavera 2016,  
Vist l’informe tècnic emès en data 20 de gener de 2016. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 21 de gener de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 21 de gener de 2016. 
Atès que, d’acord amb l’article 138 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), es considera 
contracte menor de serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. 
Atès que, d’acord amb l’ article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
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.- Adjudicar a l’empresa 2SIER FORMACIÓ SL (B65373474), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, per la realització dels cursos d'Atenció Sanitària a persones 
dependents i Industria alimentaria dins la programació dels cursos ocupacionals hivern-
primavera 2016 pel preu de 3.600,00 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost 
presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.13.430.22602, per un import total de 3.600,00 euros (exempt 
d’IVA). 
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. 
 
2.2.2. PRP2016/100   Adquisició senyalització viària pel C/ Camprodon i el C/ Panedes 
Exp. núm. 2016/167  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat d'adquirir senyalització viària pel 
C/ Panedes i el C/ Camprodon,  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa: 
SEÑALES GIROD, SL 
Vist l’informe tècnic emès en data 26 de gener de 2016. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 26 de gener de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 26 de gener de 2016. 
Atès que, d’acord amb l’article 138 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), es considera 
contracte menor de subministraments tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA 
no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. 
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Atès que, d’acord amb l’ article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
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.- Adjudicar a l’empresa SEÑALES GIROD, SL (B60070505), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, Adquisició senyalització viària pel preu de 2.751,15 
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 2016.03.1531.62500, per un import total de 3.328,89 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. 
 
2.2.3. PRP2016/114   Contractar el subministrament d'un equip multifunció 
(fotocopiadora) per a la Biblioteca Julià Cutiller. Exp. núm. 2016/159. 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar el 
subministrament d'un equip multifunció (fotocopiadora) per a la Biblioteca Julià Cutiller,  
Vist el pressupost presentat per: 
REPROGIR-GIROCOPI,S.L. 
Vist l’informe tècnic emès en data 25 de gener de 2016. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 26 de gener de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 26 de gener de 2016. 
Atès que, d’acord amb l’article 138 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), es considera 
contracte menor de subministraments tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA 
no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. 
Atès que, d’acord amb l’ article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
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.- Contractar a l’empresa REPROGIR-GIROCOPI,S.L. (B17580804), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de subministraments, el subministrament d'un equip multifunció 
(fotocopiadora) per a la Biblioteca Julià Cutiller pel preu de 2.950,00 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 2016.05.3321.62300, per un import total de 3.569,50 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada. 
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Quart.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2016/116   Subvencionar la Comissió Festa Sant Antoni Abat de Llagostera per 
cobrir les despeses de l'organització de la Festa de Sant Antoni 2016. Exp. núm.  
2016/158.  
Vista la petició efectuada per la COMISSIÓ FESTA DE SANT ANTONI ABAT DE 
LLAGOSTERA relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de 
l’organització de la Festa de Sant Antoni 2016, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost 2016 existeix consignació adequada i 
suficient per atorgar una subvenció d’un import de 1.100,00. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 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 (TRLMRLC); del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); 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, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; i de les Bases d’execució del Pressupost municipal. 
Atès que l’article 25 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
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.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COMISSIÓ FESTA DE SANT ANTONI 
ABAT DE LLAGOSTERA  i atorgar  una subvenció  de 1.100,00 € per cobrir les despeses de 
l’organització de la Festa de Sant Antoni 2016. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2016, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2016, 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 2016.  
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- 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. 

Tercer.- 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. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.3.2. PRP2016/117   Concórrer a la convocatòria XSLPE 2016 de la Diputació. Exp. núm. 
2015/1378.  
Ateses les bases  reguladores, la convocatòria i l’annex de sol·licitud de subvencions per a 
projectes i accions de promoció econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció 
econòmica municipals de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a 
l’any 2016  de la Diputació de Girona, publicades al BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016, 
Vist que l’Ajuntament de Llagostera és membre de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica, a la qual es va adherir per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29 
d’octubre de 0015, adhesió aprovada per Resolució del president de la Diputació de Girona en 
sessió de 12 de gener de 2016, 
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 subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció econòmica municipals de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a l’any 2016  de la Diputació de 
Girona, amb l’activitat Foment ocupacional i emprenedoria, amb un pressupost de 4.000,00-€. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 3.000,00-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2016/98   Nomenar el Sr. IZO com a agent interí de la Policia Local, amb efectes 
del dia 01/02/2016.  Exp. núm. 2016/168. 
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Atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça vacant a la plantilla de personal funcionari de l’any 
2016 de l’agent de la Policia Local amb TIP 1044, que està en comissió de serveis a 
l’Ajuntament de Salt, considerant les exigències en matèria de seguretat que requereix el 
municipi. 
Vist l’informe emès pel Sergent-Cap de la Policia Local, el Sr. IZO, amb DNI XXXXXXX, ha 
demostrat aptituds suficients com a agent interí de la Policia Local de Llagostera, durant el 
període compres entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 de gener de 2016. 
Atès que l’article 20, apartat dos, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2016 estableix que: 
“Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 
Atès que l’article 19, apartat dos, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneitat pels dos períodes de 
comparació. 
Atès que el servei de policia local es considera un sector prioritari que afecta un servei públic 
bàsic i essencial i la contractació temporal es justifica en necessitats urgents i inajornables per 
no deixar desatès aquest servei, 
Atès que l’article 10.1.d) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
estableix que es poden nomenar funcionaris interins, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència, per excés o acumulació de tasques per un termini de sis mesos, dins d’un 
període de dotze mesos. 
Atès que correspon a l’Alcalde la competència per al nomenament de personal, d’acord amb 
l’article 55.d) del Decret 214/1990, competència que ha estat delegada en la Junta de Govern, 
segons resolució de l’Alcaldia de 22 de juny de 2011. 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1g) 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.- Nomenar el senyor IZO, amb DNI XXXXXXXXX, com a agent interí de la Policia Local, 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia Local, categoria 
agent, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016 i fins al 30 d’abril de 2016. 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP. 
 
2.5. Altres 
 
2.5.1. PRP2016/120   Aprovar les bases reguladores de la participació a l'espai carpes de 
la Festa Major 2016. Exp. núm. 2016/178.  
Atesa la necessitat de regular la participació de les entitats i associacions de Llagostera a 
l’espai carpes de la Festa Major 2016. 
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.- Aprovar les bases reguladores de la participació de les entitats i associacions de 
Llagostera a l’espai carpes de la Festa Major 2016, que consten a l’expedient. 
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2.6 Acords d’urgència.  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
incloure els següents punts a la present sessió: 
 
2.5.2. PRP2016/125   Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió amb el CPNL per a 
programes i actuacions d'acolliment lingüístic 2015-2016. Exp. núm. 2015/1592.  
Atès que l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci per a la Normalització Lingüística estan 
interessants a continuar col·laborant per dur a terme al municipi de Llagostera accions per 
afavorir la comprensió del català, la relació comunicativa i la integració de les persones 
immigrades en el context social, cultural i lingüístic del territori, 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 10, 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
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.- Aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions 
d’acolliment lingüístic, amb vigència d’1 d’octubre de 2015 a 30 de juny de 2016, prorrogable 
anualment de forma expressa. 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i per a les actuacions necessàries per 
a l’execució d’aquest acord. 
Tercer.- Publicar aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de la 
legislació en matèria de transparència. 
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
2.5.3. PRP2016/129   Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Gironès per a l’oficina d’habitatge a Llagostera durant l’any 2016. Exp. núm. 2016/188. 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades en 
matèria d’habitatge en virtut de conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya de data de 21 d’abril de 2010. 
Atès que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt,  que ja disposen d’una oficina 
d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació d’expedients per 
a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer protegit, el registre de 
sol·licitants, el servei ofideute, la gestió d’habitatges de protecció social i altres ajuts i 
informacions en matèria d’habitatge. 
Atès que des de l’any 2010 ambdues institucions han signat convenis de col·laboració anuals 
per a l’obertura d’una oficina d’habitatge a Llagostera,  
Atès que és voluntat d’ambdues institucions seguir col·laborant en el manteniment de l’oficina, 
donada l’experiència satisfactòria del servei, 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
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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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell 
Comarcal del Gironès per al manteniment de l’oficina d’habitatge al nucli de Llagostera durant 
l’any 2016. 
Segon.- Aprovar el finançament de 65,00 €/dia més el cost del desplaçament del tècnic, que es 
justificarà mensualment,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.150.46500 del pressupost 
municipal per a l’any 2016. 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i les actuacions necessàries per a 
l’execució d’aquest acord. 
Quart.- Publicar aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de la legislació 
en matèria de transparència. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
2.3.3. PRP2016/131   Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial, pel servei d'aliments 
2016.  Exp. núm.  2016/132.  
Vista la petició efectuada per la CÀRITAS PARROQUIAL (BISBAT GIRONA) relativa a 
l’atorgament d’una subvenció per al Servei d’aliments 2016, tot adjuntant-hi la preceptiva 
documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 2016.08.231.48001 del pressupost municipal 2016 existeix 
consignació adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 5.000,00 euros. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Atès que l’article 25 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 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 (TRLMRLC); del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); 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, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; i de les Bases d’execució del Pressupost municipal. 
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.- Accedir a la petició efectuada per a l’entitat CÀRITAS PARROQUIAL (BISBAT 
GIRONA) i atorgar  una subvenció de 5.000,00 € per al Servei d'aliments 2016.-. 
Segon.-  Aprovar la despesa de 5.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
2016.08.231.48001 del pressupost municipal 2016. 
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Tercer.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i Càritas Parroquial, regulador de 
la subvenció per al Servei d’aliments 2016. 
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni i els documents necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
Cinquè.- Publicar aquest conveni a la seu electrònica de l'Ajuntament, als efectes de la 
legislació en matèria de transparència. 
Sisè.- 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. 
Setè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i Recaptació.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres 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. 
	


