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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/12 
Caràcter:  ordinària 
Data:   22 de març de 2017 
Horari:   de 12:45 fins a 13:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2017/11 ordinària 15/03/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/308   Aprovar la modificació dels preus  públics  per a la utilització de les 
instal·lacions municipals.- Exp. núm. 2017/555  
2.1.2. PRP2017/324   Aprovar la modificació de crèdit 4/2017 per generació de crèdits per 
ingressos.- Exp. núm. 2017/575  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2017/315   Contractar els espectacles infantils "Soliloqui", "Riallades" i "A quant va la 
mel" per als dies 4, 5 i 6 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/498  
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2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2017/288   Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Llagostera, per al desenvolupament del programa Treball i Formació 
al Gironès 2016 (TSF/296/2016).-Exp. núm. 2017/532  
2.3.2. PRP2017/318   Subvencionar l'Associació Esportiva Grup Excursionista-Bell-Matí per 
cobrir les despeses de l'organització de les caminades populars i activitats pròpies de l'entitat 
per a l'any 2017. Exp. 2017/529  
2.3.3. PRP2017/319   Subvencionar l'Associació de Carnaval No hi som per festes per cobrir 
les despeses de la contractació de les pòlisses d'assegurança requerides per participar a les 
rues de Carnaval 2017. Exp. 2017/533  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2017/310   Aprovar les bases de participació del concurs de disseny de gots de les 
festes de Llagostera. Exp. núm. 2017/404  
2.4.2. PRP2017/311   Nomenar la regidora d'Educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a 
representant de la Comissió de Garanties d'admissió de primària, per al curs 2017-2018.- Exp. 
núm. 2017/499  
 
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. JGL2017/11 ordinària 15/03/2017 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/308   Aprovar la modificació dels preus  públics  per a la utilització de les 
instal.lacions municipals.- Exp. núm. 2017/555  
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 14. 
Atès que en l’article 12 de l’Ordenança fiscal núm. 14 l’Ajuntament en Ple, amb l’aprovació 
d’aquesta reglamentació, fa ús d’allò que estableix l’article 23.22b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de les hisendes local, i delega l’establiment o la 
modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local. 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la modificació del preu públic que es relaciona a continuació: 
 
PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 
1. Utilització d’instal·lacions municipals. Sala de Plens.  
 
 - Matrimonis civils ........................................... ...............................   Preu/dia 150,00 € 
 



 

3 
 

2. Utilització d’instal·lacions municipals. Teatre Casino Llagosterenc. 
 
- Departaments municipals: gratuït 
- Altres organismes públics: gratuït 
 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud 
- Fiança, que es retornarà una cop comprovat l’estat de l’equipament .......  100,00 €  
- Suport: 
   opció 1: Personal consergeria (mínim dues hores)................ .....   Preu/hora 10,00 € 
   opció 2: Personal tècnic i  consergeria (mínim dues hores).........   Preu/hora 20,00 € 
 
Entitats sense ànim de lucre 
- Entitats locals (activitats gratuïtes) ................................................    Exemptes 
- Entitats no locals (activitats gratuïtes) ...........................................  Preu/dia 100,00 € 
- Entitats locals (activitat amb entrada pagament) ..........................   Preu/dia 100,00 €  
- Entitats no locals (activitat amb entrada pagament) ......................  Preu/dia 500,00 € 
- Muntatge i desmuntatge entitats locals.........................................     Exemptes 
- Muntatge i desmuntatge resta entitats .........................................      Preu/dia 30,00 € 
 
Empreses i particulars 
- Empreses i particulars locals ........................................................   Preu/dia 400,00 € 
- Empreses i particulars no locals ..................................................    Preu/dia 600,00 € 
- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars...........................    Preu/dia 100,00 € 
 
Altres 
- Servei de calefacció ........................................……........…………...  Preu/hora  6,50 €  
- Servei de calefacció entitats locals..................................................   Exemptes 
 
 
3. Utilització d’instal·lacions municipals: 
 Local social La Caixa i Sala polivalent Centre Cultural “Can Roig” 
 
- Departaments municipals: gratuït 
- Altres organismes públics: gratuït 
 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud 
- Fiança, que es retornarà una cop comprovat l’estat de l’equipament.........  25,00 €  
Queden exempts de dipositar fiança les entitats i els centres educatius públics del municipi 
 
 Entitats sense ànim de lucre 
- Entitats locals                                .. ...............................................  Exemptes  
- Entitats no locals                                  ........................................... Preu/dia 75,00 € 
- Muntatge i desmuntatge entitats locals  .........................................  Exemptes 
- Muntatge i desmuntatge resta entitats ...........................................  Preu/dia 30,00 € 
 
Empreses i particulars 
- Empreses i particulars locals ....................................................... Preu/dia 100,00 € 
- Empreses i particulars no locals .................................................. Preu/dia 300,00 € 
- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars........................... Preu/dia 100,00 € 
   
4. Utilització d’instal·lacions municipals. Polivalent.  
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- Departaments municipals: gratuït 
- Altres organismes públics: gratuït 
- Amb caràcter general l’edifici Polivalent no serà objecte de cessió d’ús a particulars i 
empreses, el seu ús serà preferentment municipal i per entitats i associacions locals . No 
obstant, excepcionalment, es podrà cedir per a la realització d’activitats que es considerin 
d’interès general mitjançant el pagament del corresponent preu públic. 
 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud 
- Fiança, que es retornarà una cop comprovat l’estat de l’equipament..... 500,00 €       
- Neteja    ................................................................................... Preu  20,00 € 
 
Entitats sense ànim de lucre 
- Entitats locals (activitats gratuïtes) ............................................. Exemptes 
- Entitats no locals (activitats gratuïtes) ........................................  Preu/dia 100,00 € 
- Entitats locals (activitat amb entrada pagament) .......................   Preu/dia 100,00 € 
- Entitats no locals (activitat amb entrada pagament) ..................   Preu/dia 500,00 € 
- Muntatge i desmuntatge entitats locals.......................................    Exemptes 
- Muntatge i desmuntatge resta entitats .......................................  Preu/dia 30,00 € 
 
Empreses i particulars 
- Empreses i particulars locals ..................................................... Preu/dia 650,00 € 
- Empreses i particulars no locals ................................................ Preu/dia 900,00 € 
- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars.........................  Preu/dia 100,00 € 
 
5. Lloguer i cessió de material per 48 hores 
 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud 
 - Fiança que es retornarà una cop comprovat l’estat de material 

• Per 1 cadafals ........................................................................ 100,00 € 
• Fins a  5 taules i 30 cadires ............................................... 50.00-€ 
• Més de 5 taules i 30 cadires i fins 15 taules i 90 cadires......... 150.00-€ 
• Més de 15 taules i de 90 cadires............................................. 200.00-€ 

Queden exempts de dipositar fiança les entitats i els centres educatius públics del municipi 
 
Empreses i particulars 
 
- Muntatge de cadafals…..............................  m2  15,57 € 
- Tanques .................................................. unitat    1,48 € 
- Cadires .....................................................unitat    1.50 € 
- Taules de 2 x 1 sense muntatge ............. unitat    4,75 € 
 
Preu mínim per lloguer de material serà de 15,00 €. 
 
Entitats sense ànim de lucre i Organismes Públics 
 
- Muntatge de cadafals…................................................................. Exemptes  
- Tanques ................................................. ...................................... Exemptes 
- Cadires .......................................................................................... Exemptes  
- Taules de 2 x 1 sense muntatge ............. ..................................... Exemptes  
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-  Equip de so (només entitats locals).  Preu/hora ..............................20,00 €  (mínim dues 
hores) 
 
Exempcions 
L’alcaldia es reserva el dret de declarar exempts de qualsevol preu aquelles activitats que 
siguin de rellevant interès cultural o social.   
 
2.1.2. PRP2017/324   Aprovar la modificació de crèdit 4/2017 per generació de crèdits per 
ingresos.- Exp. núm. 2017/575  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.4/2017, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall: 
 

Aplicació que genera els 
 ingressos  

Import Aplicació de despeses Import 

46106- Diputació fons 
biblioteques  

5.307,00 € 05.3321.22001 Premsa i 
llibres  biblioteca  

5.307,00 € 

    Totals 5.307,00 €  5.307,00 € 
 
 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/315   Contractar els espectacles infantils "Soliloqui", "Riallades" i "A 
quant va la mel" per als dies 4, 5 i 6 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. 
núm. 2017/498  
 
S’acorda per majoria abosluta: 
 
Primer.- Contractar a la FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA XARXA ESPECTACLE INFANTIL I 
JUVENIL DE CATALUNYA (G60953940), mitjançant contracte privat, els espectacles infantils 
"Soliloqui", "Riallades" i "A quant va la mel" per als dies 4, 5 i 6 de juny de 2017 amb motiu de 
la Festa Major pel preu de 2.699,00 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 3.265,79 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’interessat. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2017/288   Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera, per al desenvolupament del programa Treball i 
Formació al Gironès 2016 (TSF/296/2016).-Exp. núm. 2017/532  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera, per al desenvolupament del programa Treball i Formació al Gironès 
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2016 (TSF/296/2016), que consisteix en la contractació de 2 agents cívics i 2 peons brigada, a 
partir del 31 de gener de 2017 fins el 30 de juliol de 2017. 
Segon.-  Aprovar l’import màxim de 4.000.-€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm.2017.01.920.14301, corresponent al cost total estimatiu dels 4 treballadors, despesa no 
subvencionable. 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari en dret per a la signatura i 
l’execució del present acord. 
Quart.- Procedir a donar publicitat del present Conveni mitjançant la inserció del corresponent 
anunci en el DOGC, i la tramesa del present acord i una còpia del conveni signat a la Direcció 
General d’Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
2.3.2. PRP2017/318   Subvencionar l'Associació Esportiva Grup Excursionista-Bell-Matí 
per cobrir les despeses de l'organització de les caminades populars i activitats pròpies 
de l'entitat per a l'any 2017. Exp. 2017/529  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GRUP 
EXCURSIONISTA BELL-MATÍi atorgar  una subvenció  de 2.500,00 € per cobrir les despeses 
de l'organització de les caminades populars i activitats pròpies de l'entitat per a l'any 2017. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2017, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2017, 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 2017.  
- 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 
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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.  
 
2.3.3. PRP2017/319   Subvencionar l'Associació de Carnaval No hi som per festes per 
cobrir les despeses de la contractació de les pòlisses d'assegurança requerides per 
participar a les rues de Carnaval 2017. Exp. 2017/533  
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ DE CARNAVAL NO HI SOM PER 
FESTES i atorgar  una subvenció  de 240,00 € per cobrir les despeses generades per la 
contractació de les pòlisses d'assegurança requerides a totes les poblacions per poder desfilar 
en les rues de Carnaval 2017. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2017, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2017, 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 2017.  
- 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. PRP2017/310   Aprovar les bases de participació del concurs de disseny de gots de 
les festes de Llagostera. Exp. núm. 2017/404  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el concurs de disseny dels gots de les festes de 
Llagostera, i que consten a l’expedient. 
 
2.4.2. PRP2017/311   Nomenar la regidora d'Educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a 
representant de la Comissió de Garanties d'admissió de primària, per al curs 2017-2018.- 
Exp. núm. 2017/499  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Hereu Maso, Regidora d’Educació, com a representant de la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària, per al curs 2017-2018. 
Segon.- Comunicar-ho als Serveis Territorials de Girona, del Departament d’Ensenyament. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2017/337   Contractar el subministrament i instal.lació d'un gronxador adaptat 
per a cadires de rodes a la zona verda situada al sector Fonollerons -Exp. núm. 2017/608  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa GBI SERVEIS, SAU (A60088309), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, el subministrament i instal·lació d'un gronxador adaptat 
d'alumini per a cadires de rodes, a instal·lar la zona verda situada entre els carrers Amical de 
Mauthausen, Maria Gay, Fonollerons i Av. del Gironès pel preu de 5.080,00 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 2017.02.450.62500, per un import total de 6.146,80 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. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2017/332   Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per dotar Can 
Caciques de noves tecnologies durant l'any 2017.- Exp. núm. 2017/544  
 



 

9 
 

Primer.- Concórrer a la convocat`roia de la diputació de Girona per dotar de noves tecnologies 
museus i coleccions de les comarques gironines durant l’any 2017, amb l’actuació: Ampliació 
dels continguts dels interactius de Can Caciques: Peça a peça i En primera persona. Centre 
d’interpretació de Llagostera. 
 
3.2.2. PRP2017/333   Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona, en l'àmbit de 
polítiques d'habitatge 2017, amb l'actuació: Serveis d'intermediació a Llagostera.-Exp. 
núm. 2017/596  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes 
i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2017, amb l’actuació: serveis 
d’intermediació a Llagostera (abril-setembre 2017), amb un pressupost de 6.802,14€. 
Segon.- Sol·licitar a l’Àrea d’Habitatge de la Diputació de Girona una subvenció de 5.101,60€, 
import màxim subvencionable. 
 
3.2.3. PRP2017/335   Aprovar inicialment les bases dels ajuts a l’escolarització a les llars 
d’infants municipals per al curs 2017-2018 i la convocatòria corresponent.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment les bases que han de regir els ajuts concedits per l’Ajuntament de 
Llagostera per a l’escolarització a les llars d’infants municipals per al curs 2017-2018. 
Segon.- Aprovar la convocatòria per al curs 2017-2018 i la despesa derivada de la 
convocatòria per un import màxim de 22.740,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2017.08.231.48002. 
Tercer.- Aprovar la reserva de 7.260,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2017.08.231.48002, import destinat a un màxim de 4 places d’extrema necessitat social, que 
segons informes de les tècniques de l’Àrea de Serveis Socials necessitin l’escolarització a les 
llars d’infants municipals el curs 2017-2018 amb subvenció del 100 %, les quals no queden 
sotmeses a aquestes bases reguladores. 
Quart.- 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. 
Cinquè.- 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. 
 
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. 
 


