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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/38 
Caràcter:  ordinària 
Data:   9 de novembre de 2016 
Horari:   de 12:30 fins a 12:52 
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. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2016/37 ordinària 02/11/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1623   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/37  Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1616   Contractar els serveis d'impressió de 500 exemplars a Palahí Arts 
Gràfiques, del llibre dedicat a la guerra, dictadura i repressió a Llagostera. Exp. núm. 
2016/1490  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2016/1611   Subvencionar la Colla Carnavalesca Dit i Fet per cobrir les despeses de 
realització i confecció de la carrossa i disfresses de la colla per al Carnaval 2016. Subvencions 
a tercers 2016/1482  
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2.3.2. PRP2016/1612   Subvencionar l'Associació El porró que no pari per cobrir les despeses 
de la realització i confecció de la carrossa i disfresses de la colla per al Carnaval 2016. 
Subvencions a tercers 2016/1479  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2016/1622   Aprovar l'Annex A861-02021-010-16 al conveni amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística per a un curs de català B2 octubre 2016-gener 2017.  Exp. núm. 
2015/1592.- 
 
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. JGL2016/37 ordinària 02/11/2016 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1623   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/37  Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/37, per un import total de 43.149,91.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/2725 fins al núm. F/2016/2734. 
- des del núm. F/2016/2736 fins al núm. F/2016/2739. 
- des del núm. F/2016/2744 fins al núm. F/2016/2829. 
- i els registres núm. F/2016/2360 i F/2016/2655. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1616   Contractar els serveis d'impressió de 500 exemplars a Palahí Arts 
Gràfiques del llibre dedicat a la guerra, dictadura i repressió a Llagostera. Exp. núm. 
2016/1490  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar a l’empresa PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES (B17533993), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, per la impressió de 500 exemplars del llibre Dictadura, 
república i guerra. Llagostera 1923-1943, pel preu de 3.168,50 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 05.3322.22602, per un import total de 3.295,24 euros (IVA inclòs). 
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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.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2016/1611   Subvencionar la Colla Carnavalesca Dit i Fet per cobrir les 
despeses de realització i confecció de la carrossa i disfresses de la colla per al Carnaval 
2016. Subvencions a tercers 2016/1482  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COLLA CARNAVALESCA DIT I FET atorgar  
una subvenció de 240,00.-€ per cobrir les despeses de la realització i confecció de la carrossa i 
disfresses de la colla per al Carnaval 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.  
- 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. 
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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. PRP2016/1612   Subvencionar l'Associació El porró que no pari per cobrir les 
despeses de la realització i confecció de la carrossa i disfresses de la colla per al 
Carnaval 2016. Subvencions a tercers 2016/1479  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ EL PORRÓ QUE NO PARI  
atorgar  una subvenció  de 240,00 € per cobrir les despeses de la realització i confecció de la 
carrossa i disfresses de la colla per al Carnaval 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.  
- 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. 
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Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2016/1622   Aprovar l'Annex A861-02021-010-16 al conveni amb el Consorci per 
a la Normalització Lingüística per a un curs de català B2 octubre 2016-gener 2017.  Exp. 
núm. 2015/1592.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’Annex A861-02021-010-16 al conveni marc C863-02021-007-16, signat l’1 
de juliol de 2016 entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic, amb un 
grup de nivell B2 de 45 hores d’octubre 2016 a gener 2017. 
 
Segon.- Aprovar la despesa de 2.220,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.231.46700 del pressupost municipal de l’exercici 2016. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/1640   Contractar l'adquisició d'arbres per diferents carrers, places i 
parcs.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MARGARIDA ROQUER PLA mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, l'adquisició d'arbres pel preu de 5.457,00 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 06.171.21000, per un import total de 6.002,70 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. 
 
3.1.2. PRP2016/1641   Contractar els treballs de millora de diversos camins- Exp. núm. 
2016/1539  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 11.569,91 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat, els treballs de millora de diversos camins. 
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.10.454.61900 per un import total de 13.999,59 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 no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia menys vuit minuts s’aixeca la sessió 
de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho 
certifico. 
 


