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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/11 
Caràcter:  ordinària 
Data:   15 de març de 2017 
Horari:   de 13:00 fins a 13:30 
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. Robert Montiel Molina, 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. JGL2017/10 ordinària 08/03/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/254   Contractar l'actuació d'Orquestra Di-Versiones a l'edifici Polivalent per al 
dia 3 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/422  
2.1.2. PRP2017/256   Contractar l'actuació de La Salseta del Poble Sec a l'edifici Polivalent per 
al dia 4 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/424  
2.1.3. PRP2017/258   Contractar els espectacles de lluita de gladiadors i de foc, l'escola de 
gladiadors i l'escenografia romana per al dia 2 d'abril de 2017 amb motiu del Mercat Romà. 
Exp. núm. 2017/453  
2.1.4. PRP2017/265   Contractar Hermes Comunicacions S.A. El Punt Avui+ per la proposta de 
publicitat del projecte "Les ciutats són Capitals" per l'Ajuntament de Llagostera. 
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2.1.5. PRP2017/266   Contractar  El Diari de Girona per la difusió d'informació periòdica i de les 
activitats que organitza l'Ajuntament de Llagostera. 
2.1.6. PRP2017/272   Contractar l'actuació d'Apache a l'edifici Polivalent el dia 4 de juny de 
2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/479  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/275   Concórrer a la convocatòria de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
de la Diputació de Girona, per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies per 
a l'any 2017.- Exp. núm. 2017/501  
 
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. JGL2017/10 ordinària 08/03/2017 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/254   Contractar l'actuació d'Orquestra Di-Versiones a l'edifici Polivalent 
per al dia 3 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/422  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar a MÚSICS DE GIRONA, STAT. COOP. C. LTDA. (F17459991), mitjançant 
contracte privat, l'actuació d'Orquestra Di-Versiones a l'edifici Polivalent per al dia 3 de juny de 
2017 amb motiu de la Festa Major pel preu de 5.200,00 euros (més IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2017.05.338.22610, per un import total de 6.292,00 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’interessat. 
 
2.1.2. PRP2017/256   Contractar l'actuació de La Salseta del Poble Sec a l'edifici 
Polivalent per al dia 4 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/424  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar a MÚSICS DE GIRONA, STAT. COOP. C. LTDA. (F17459991), mitjançant 
contracte privat, l'actuació de La Salseta del Poble Sec a l'edifici Polivalent per al dia 4 de juny 
de 2017 amb motiu de la Festa Major pel preu de 3.900,00 euros (més IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2017.05.338.22610, per un import total de 4.719,00 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
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Quart.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
2.1.3. PRP2017/258   Contractar els espectacles de lluita de gladiadors i de foc, l'escola 
de gladiadors i l'escenografia romana per al dia 2 d'abril de 2017 amb motiu del Mercat 
Romà. Exp. núm. 2017/453  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar a DRAKONIA PRODUCCIONS (G55071542), mitjançant contracte privat, 
els espectacles de lluita de gladiadors i de foc, l'escola de gladiadors i l'escenografia romana 
per al dia 2 d'abril de 2017 amb motiu del Mercat Romà pel preu de 3.400,00 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 2017.13.334.22609, per un import total de 4.114,00 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’interessat. 
 
2.1.4. PRP2017/265   Contractar Hermes Comunicacions S.A. El Punt Avui+ per la 
proposta de publicitat del projecte "Les ciutats són Capitals" per l'Ajuntament de 
Llagostera. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA (A17374547), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, Contractem la proposta de publicitat del projecte "les 
Ciutats són Capitals" per l'Ajuntament de Llagostera pel preu de 7.067,00 euros (IVA inclòs), 
segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.12.432.22602, per un import total de 7.067,00 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. 
 
2.1.5. PRP2017/266   Contractar  El Diari de Girona per la difusió d'informació periòdica i 
de les activitats que organitza l'Ajuntament de Llagostera. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa DIARI DE GIRONA S.A. (A61135521), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, per la difusió periòdica de les activitats que organitza 
l'Ajuntament pel preu de 5.000,00 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 2017.12.432.22602, per un import total de 6.050,00 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. 
 
2.1.6. PRP2017/272   Contractar l'actuació d'Apache a l'edifici Polivalent el dia 4 de juny 
de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/479  
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Primer.- Contractar a APACHE ORIGEN SL (B23636202), mitjançant contracte privat, 
l'actuació d'Apache a l'edifici Polivalent el dia 4 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major 
pel preu de 6.100,00 euros (més IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2017 05 338 22610, per un import total de 7.381,00 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’interessat. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/275   Concórrer a la convocatòria de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de la Diputació de Girona, per finançar projectes per facilitar l'accés a les 
noves tecnologies per a l'any 2017.- Exp. núm. 2017/501  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la 
Diputació de Girona, publicada al BOP núm. 44, de 3 de març de 2017, per finançar projectes 
per facilitar l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017, amb la següent actuació: 
“Ampliació infraestructura informàtica de l'Ajuntament per avançar en l'implantació de 
l'expedient electrònic.” 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/292   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/4. Exp. núm. 2017/329  
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 unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/4, per un import total de 162.802,00.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/158 fins al núm. F/2017/200. 
- des del núm. F/2017/215 fins al núm. F/2017/224. 
- des del núm. F/2017/226 fins al núm. F/2017/232. 
- des del núm. F/2017/234 fins al núm. F/2017/237. 
- des del núm. F/2017/366 fins al núm. F/2017/371. 
- des del núm. F/2017/374 fins al núm. F/2017/376. 
- des del núm. F/2017/380 fins al núm. F/2017/384. 
- des del núm. F/2017/481 fins al núm. F/2017/503. 
- des del núm. F/2017/505 fins al núm. F/2017/515. 
- des del núm. F/2017/517 fins al núm. F/2017/545. 
- i els registres núm. F/2017/320, F/2017/345, F/2017/346, F/2017/378, F/2017/388, 

F/2017/391 i F/2017/477. 
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3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2017/291   Aprovar la modificació del contracte de gestió de serveis públics de 
recollida d'escombraries de l'Ajuntament 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida  
d'escombraries consistent en la substitució del vehicle descatalogat pel vehicle ofertat per la 
mercantil Urbaser, SA 
Segon.-  Notificar el present acord a la mercantil "Urbaser, SA" i comunicar-li que caldrà que 
concerti dia i hora amb alcaldia per procedir a la signatura de l'annex de modificació del 
contracte. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2017/289   Subvenció al CASINO LLAGOSTERENC,SRC per a l'Escola de 
música i dansa per a l'any 2017.-Subvencions a tercers 2017/525  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASINO LLAGOSTERENC, SRC 
(G17037029)  i atorgar una subvenció de 26.000,00 € per subvencionar l'Escola de música i 
dansa durant l'any 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2017.07.334.48001. 
Segon.- Fer avinent que la subvenció està subjecta a les següents condicions: 
 

1) Objecte i finalitat 
La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament de l’Escola de Música i Dansa 
del Casino Llagosterenc i formació artística complementària durant l’any 2017. 
 

2) Import de la subvenció 
L’Ajuntament de Llagostera es compromet a transferir un import total de 26.000€ durant 
l’any 2017 al Casino Llagosterenc. 
 
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. 
 

3) Forma de pagament i justificació de la despesa: 
L’Ajuntament farà durant l’any 3 pagaments per avançat, cada un dels quals el Casino 
Llagosterenc haurà de justificar per tenir dret al següent pagament, de manera que la 
programació de pagaments per part de l’Ajuntament i de justificació per part del Casino 
Llagosterenc serà: 
 
Abril de 2017. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 9.000€. 
 
28 d’abril de 2017. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la despesa 
del primer pagament mitjançant la presentació de: 
 
. Memòria de l’activitat de gener a abril de 2017 (activitats, preus, assistents, 

professorat,...) 
. Nòmines o TC del personal contractat 
. Factures del personal autònom 
. Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat 
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. Ingressos de l’activitat pel mateix període 
 
 Maig de 2017. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 11.000€. 
 

28 de setembre de 2017. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la 
despesa del segon període, mitjançant la presentació de la mateixa documentació que 
la requerida per a la justificació del primer període. 

 
 Octubre de 2017. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 6.000€. 
 

26 de gener de 2018. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la 
despesa del tercer període, mitjançant la documentació requerida a les altres 
justificacions. 
 
L’Ajuntament controlarà que l’aportació econòmica sigui aplicada estrictament a la 
finalitat d’aquesta subvenció mitjançant la documentació de la despesa justificada 
durant l’any 2017 i es reserva el dret de reclamar-se el reintegrament en cas 
d’incompliment de les condicions de la subvenció. 
En el cas que no s’arribi a justificar la despesa per al 100% de l’import de l’activitat, la 
subvenció quedarà reduïda proporcionalment. En aquest supòsit, 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. 
Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents al període 
subvencionat. 
La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 
 

4) Activitats incloses en la subvenció 
El Casino Llagosterenc es compromet a garantir la continuïtat de les activitats de 
l’Escola de Música i Dansa durant l’any 2017 i a aportar-hi les dependències 
necessàries per desenvolupar l’activitat. 
El Casino Llagosterenc es compromet a acollir les audicions musicals de les escoles 
Lacustària i Puig de les Cadiretes durant l’any 2017. 
El Casino Llagosterenc es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament de Llagostera i 
amb les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en els actes que organitzin, si són 
requerits per participar-hi, actes que prèviament hauran de ser consensuats per les 
parts. 
 

5) Publicitat de la subvenció 
El material de divulgació que faci el Casino Llagosterenc (cartells, fulletons, anuncis i 
altres elements de propaganda utilitzats per donar a conèixer les activitats, o qualsevol 
altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració) 
haurà de fer constar el suport de l’Ajuntament de Llagostera. 
 

6) Obligacions legals i tributàries 
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. 
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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. 
 

7) Comptabilitat de la subvenció 
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. 
 

8) Revocació de la subvenció 
La manca de presentació de justificació en els termini establerts comportarà la 
revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrament de les quantitats percebudes. 

 
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.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
 


