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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/23 
Caràcter:  ordinària 
Data:   15 de juny de 2016 
Horari:   de 12:45 fins a 13:25 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
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. JGL2016/22 ordinària 08/06/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2016/940   Aprovar  la certificació núm. 4 de les obres de reforma i ampliació de  la 
casa de les Vídues - Exp. núm. 2015/1437  
 
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  
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1.1. JGL2016/22 ordinària 08/06/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2016/940   Aprovar  la certificació núm. 4 de les obres de reforma i ampliació 
de  la casa de les Vídues - Exp. núm. 2015/1437  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 de les obres del projecte d’obra ordinària “reforma i 
ampliació de la casa de les Vídues. Fase 2: Rehabilitació de l’edifici existent”, a favor de 
l’empresa ARCADI PLA S.A., per un import de 88.374,18 euros (IVA inclòs). 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/960   Rectificar error material del Plec de clàusules administratives de la 
licitació del contracte de serveis per al manteniment i millora de l'enllumenat públic. Exp. 
2015/29. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Rectificar el següent error material en el Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) que regeix la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del 
contracte de serveis per al manteniment i millora de l’enllumenat públic, aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió de 13 d’abril de 2016: 

On diu: 
ANNEX núm. 4: Model de declaració responsable del licitador de l’oferta econòmica 

sobre el control de funcionament o manteniment correctiu (clàusula 14.2.2.2n). 
2. (...) ascendeix a la quantitat de 165.800,00 euros (IVA no inclòs) (...) 

Ha de dir: 
ANNEX núm. 4: Model de declaració responsable del licitador de l’oferta econòmica 

sobre el control de funcionament o manteniment correctiu (clàusula 14.2.2.2n). 
2. (...) ascendeix a la quantitat de 116.000,00 euros (IVA no inclòs) (...) 
 
Segon.- Concedir a les empreses licitadores un termini de 5 dies hàbils perquè puguin optar a 
retirar el sobre “B” i presentar-lo novament havent modificat l’oferta d’acord amb la rectificació 
de l’error material del punt primer d’aquest acord. 
 
Tercer.- Posposar al dia 27 de juny de 2016 a les 12,30 h, en sessió pública, l’obertura dels 
sobres “B” (proposició econòmica i documentació tècnica). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les empreses licitadores i publicar-lo al Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Llagostera.  
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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3.2.1. PRP2016/958   Subvencionar a l’entitat Dones d'Arreu per l'organització de les 
activitats corresponents al 2015 i el que quedava pendent del 2016. Exp. núm.  2016/441  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat DONES D'ARREU i atorgar  una subvenció  
de 2.000,00 € per  cobrir les despeses de l’organització de les activitats organitzades durant 
l'any 2016 que quedava pendent, concretament són els Actes entorn al 25N Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones, i reconeixement de la subvenció pendent del 
2015. 
 
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.  
- 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.  
 
3.2.2. PRP2016/950   Sol·licitar subvenció al Patronat de Turisme Costa Brava Girona per 
a publicitat de campanyes gastronòmiques 2016. Exp. núm. 2016/977. 
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S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a 
l’atorgament de subvencions a entitats per a la comunicació i la publicitat de promoció de 
l’enogastronomia a les comarques gironines. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 2.100,00 € per a la publicitat a fora de les comarques 
gironines de les campanyes gastronòmiques de l’any 2016: Cuina dels Manaies, Cuina del 
Batre, Cuina del Bolet i participació en el BDelicious, amb un pressupost de 16.720,00 €. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de dues 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. 
 


