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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/26 
Caràcter:  ordinària 
Data:   6 de juliol de 2016 
Horari:   de 12:45 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
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. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU.   
 
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. JGL2016/25 ordinària 29/06/2016 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1049   Aprovar el preu públic per a la prestació del servei de manteniment de 
la franja de prevenció d'incendis de les urb. Selva Brava, Font Bona i La Canyera.-  Exp. núm. 
2016/1032.  
2.1.2. PRP2016/1068   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/21. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2016/1062   Subvencionar a l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, per a la festa fi de 
curs 2015-2016.-Exp. núm.  2016/963  
2.2.2. PRP2016/1065   Aprovar definitivament les bases reguladores específiques de 
subvencions i obrir la convocatòria per a la sol·licitud de subvenció a les persones 
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desocupades que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una activitat 
econòmica. Exp. núm. 2016/878  
 
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. JGL2016/25 ordinària 29/06/2016 
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. PRP2016/1049   Aprovar el preu públic per a la prestació del servei de manteniment 
de la franja de prevenció d'incendis de les urb. Selva Brava, Font Bona i La Canyera.-  
Exp. núm. 2016/1032  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar el preu públic per a la prestació del servei de manteniment de la franja de 
prevenció d’incendis a les urbanitzacions: 
 - Urb. Selva Brava 28,90 €/parcel·la 
 - Urb. Font Bona 22,62 €/parcel·la 
 - Urb. La Canyera 10,60 €/parcel·la 
 
 
2.1.2. PRP2016/1068   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/21. 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/21, per un import total de 78.187,91-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1393  fins al núm. F/2016/1458 
- des del núm. F/2016/1645  fins al núm. F/2016/1650 
- des del núm. F/2016/1658  fins al núm. F/2016/1679 
- i els registre F/2016/1653.  

 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2016/1062   Subvencionar a l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, per a la festa fi 
de curs 2015-2016.-Exp. núm.  2016/963  
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 AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES i 
atorgar  una subvenció  de 400,00 € per cobrir les despeses d’organització de la festa fi de curs 
2015-2016.. 
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Segon.-  Aprovar la despesa corresponent d’import 400.-€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 2016.07.3231.48000. 
 
Tercer.- Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb els documents corresponents, finalitza el dia 

31 de juliol de 2016. 
- 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. 

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

- 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.  
 
2.2.2. PRP2016/1065   Aprovar definitivament les bases reguladores específiques de 
subvencions i obrir la convocatòria per a la sol·licitud de subvenció a les persones 
desocupades que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una 
activitat econòmica. Exp. núm. 2016/878.  
 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar definitivament les bases reguladores específiques de convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada 
en marxa d’un activitat econòmica. 
 
Segon.- Obrir la convocatòria de presentació de sol·licituds en el període establert des de la 
publicació de la convocatòria al BOP fins al 30 de setembre de 2016. 
 
3. Propostes urgents 
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S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/1072   Acordar la continuïtat del contracte de servei d'assessorament 
tècnic i suport administratiu a la gestió tributària fins a nova adjudicació. 
 
 
S’acorda per majoria absoluta: (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Indicar al Sr. CMC que haurà de continuar prestant el servei d’assessorament tècnic i 
suport administratiu al servei de gestió tributària de l’Ajuntament fins a la data d’adjudicació del 
nou contracte. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
3.1.2. PRP2016/1080   Contractar les obres de reparació del paviment asfàltic de diversos 
carrers. - Exp. núm. 2016/1047  
 
S’acorda per majoria absoluta: (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, pel preu de 49.278,34 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, les obres de reparació del paviment asfàltic als carrers Cadí, Fivaller, Sant Narcís i Av. 
Gironès, i de la urbanització La Mata. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.450.61901 per un import total de 59.626,79 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 i a la resta de licitadors.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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. 
 


