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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/30 
Caràcter:  ordinària 
Data:   19 de juliol de 2017 
Horari:   de 13:00 fins a 13:50 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra.Pilar Aliu Bou, regidora del PDeCAT, que presideix la sessió.  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Han excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
i el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
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. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2017/29 ordinària 12/07/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/977   Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2017/681, de l'expedient de sol·licitud 
de subvenció a l'ICAEN.- Exp. núm. 2017/647  
 
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. JGL2017/29 ordinària 12/07/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/977   Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2017/681, de l'expedient de 
sol·licitud de subvenció a l'ICAEN.- Exp. núm. 2017/647  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm.2017/681, de 14 de juliol de 2017, pel qual se 
sol·licita pròrroga del termini de presentació de la documentació justificativa de la despesa de la 
subvenció PdRV (instal·lació d’un punt de recàrrega individual). 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/991   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/21. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/21, per un import total de 94.522,60.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1708 al núm. F/2017/1711. 
- del núm. F/2017/1713 al núm. F/2017/1715. 
- del núm. F/2017/1891 al núm. F/2017/1908. 
- i  els registres núm. F/2017/1635, F/2017/1636, F/2017/1640, F/2017/1641, 

F/2017/1685, F/2017/1691, F/2017/1701, F/2017/1706, F/2017/1721 i F/2017/1722. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/999   Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules 
administratives particulars de les obres d'urbanització del sector SUD-10 "Domingo 
Pascual Carbó". Exp. núm. 2017/1041  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.-  Aprovar l’expedient de contractació de les obres per l’execució del projecte 
d’urbanització del sector Sud-10 “Domingo Pascual Carbó” segons el projecte d’obra i 
documentació annexa, i posterior modificació per actualització aprovat definitivament per import 
de 482.748,04 €, IVA inclòs. 
Segon.-  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
de l’obra urbanització del sector Sud-10 “Domingo Pascual Carbó”. 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 482.748,04 € IVA Inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.151.61901 del pressupost vigent. 
Quart.-  Disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant l'inserció del corresponent 
anunci de licitació en el, BOP de Girona, e-Tauler i al perfil del contractant, fent avinent que, 
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durant el termini de 26 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci de la 
licitació, es podran presentar les proposicions per part dels licitadors. 
Cinquè.- Facultar al Sr. alcalde per dur a terme el requeriment de la preceptiva documentació 
al licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal de procedir a 
l'adjudicació definitiva del contracte per la Junta de Govern Local. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2017/996   Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per al foment 
de l'agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera (Exp. núm. 2017/1346) 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment les bases que han de regir els ajuts concedits per l’Ajuntament de 
Llagostera per al foment de les activitats de producció ecològica amb certificat o en procés de 
certificació del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) durant el 2017. 
Segon.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies al BOP de Girona i al tauler d’edictes 
electrònic (e-Tauler) de l’Ajuntament. Si no s’hi presenten al·legacions, es consideraran 
aprovades definitivament. 
Tercer.- Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment. 
 
3.3.2. PRP2017/994   Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de 
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com 
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. Exp. núm. 2017/1278  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes, per a la posada en 
marxa d’una activitat econòmica. 
Segon.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies al BOP de Girona i al tauler d’edictes 
electrònic (e-Tauler) de l’Ajuntament. Si no s’hi presenten al·legacions, es consideraran 
aprovades definitivament. 
Tercer.- Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i 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. 
 


