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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/13 
Caràcter:  ordinària 
Data:   29 de març de 2017 
Horari:   de 20:00 fins a 20:30 
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 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Anna Hereu i Masó, regidora 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. JGL2017/12 ordinària 22/03/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/343   Aprovar el preu públic del Casal Jove estiu 2017. Exp. núm. 2017/555  
2.1.2. PRP2017/354   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/5. Exp. núm. 2017/329  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/350   Subvencionar el Casino Llagosterenc per cobrir les despeses 
d'organització i realització de concerts i activitats teatrals durant l'any 2017. Exp. 2017/569  
2.2.2. PRP2017/351   Subvencionar l'Associació Cultural Els Papu-Tisores per cobrir les 
despeses de l'edició de la revista trimestral "El Butlletí" i de l'organització dels Premis Culturals 
Butlletí. Exp. 2017/580  



 

2 
 

2.2.3. PRP2017/352   Subvencionar la Colla Gegantera Llagostera per cobrir les despeses de 
la participació de l'entitat a les trobades de colles geganteres del 2017. Exp. 2017/583  
 
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. JGL2017/12 ordinària 22/03/2017 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/343   Aprovar el preu públic del Casal Jove estiu 2017. Exp. núm. 
2017/555  
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 14, 
Vista la memòria econòmica dels preus públics que figuren a l’expedient. 
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 23.2.b) 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 locals, i delega l’establiment o la 
modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local, 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’àrea de joventut: 
 
Preu públic d’una activitat   

Activitat Preu 

Casal estiu jove 2017 
75,00.-€/persona amb carnet jove CLV 

90,00.-€/persona sense carnet jove CLV 
 
2.1.2. PRP2017/354   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/5. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/5, per un import total de 108.848,27.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/385 fins al núm. F/2017/387. 
- des del núm. F/2017/392 fins al núm. F/2017/396. 
- des del núm. F/2017/546 fins al núm. F/2017/557. 
- des del núm. F/2017/566 fins al núm. F/2017/569. 
- des del núm. F/2017/572 fins al núm. F/2017/591. 
- des del núm. F/2017/593 fins al núm. F/2017/618. 
- des del núm. F/2017/620 fins al núm. F/2017/668. 
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- i els registres núm. F/2017/114, F/2017/143, F/2017/144, F/2017/323, F/2017/372, 
F/2017/373, F/2017/377, F/2017/379, F/2017/389, F/2017/390, F/2017/398, F/2017/476 
i F/2017/560. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/350   Subvencionar el Casino Llagosterenc per cobrir les despeses 
d'organització i realització de concerts i activitats teatrals durant l'any 2017. Exp. 
2017/569  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASINO LLAGOSTERENC, SRC i atorgar  
una subvenció  de 6.000,00 € per cobrir les despeses d'organització i realització de concerts i 
activitats teatrals durant 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 
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.  
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2.2.2. PRP2017/351   Subvencionar l'Associació Cultural Els Papu-Tisores per cobrir les 
despeses de l'edició de la revista trimestral "El Butlletí" i de l'organització dels Premis 
Culturals Butlletí. Exp. 2017/580  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES i 
atorgar  una subvenció  de 4.000,00 € per cobrir les despeses de l'edició de la revista trimestral 
"El Butlletí" i de l'organització dels Premis Culturals Butlletí. 
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 
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.  
 
2.2.3. PRP2017/352   Subvencionar la Colla Gegantera Llagostera per cobrir les despeses 
de la participació de l'entitat a les trobades de colles geganteres del 2017. Exp. 2017/583  
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COLLA GEGANTERA DE LLAGOSTERA i 
atorgar  una subvenció  de 4.000,00 € per cobrir les despeses de la participació de l'entitat a les 
trobades de colles geganteres del 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 
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.  
 
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. PRP2017/383   Contractar a GIROCOPI,SL el subministrament d'una impressora 
multifunció Konica Minolta Bizhub C308, per al SAC.- Exp. núm. 2017/630  
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar a GIROCOPI,S.L. (B17580804), mitjançant la modalitat de contracte menor 
de subministraments, el subministrament d'una impressora multifunció Konica Minolta Bizhub 
C308, per al SAC pel preu de 3.670,00 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 2017.01.920.62600, per un import total de 4.440,70 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. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2017/373   Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga per a la justificació 
de la subvenció "Del Pla a l'Acció" 2016 línia 3. Exp. núm. 2016/584.-  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga fins a 31 de maig de 2017 per 
justificar la subvenció per a la realització per a la realització de la següent actuació 
subvencionada per la línia 3 de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2016: Reducció i adequació 
dels nivells lumínics excessius de 30 llumeneres de l’avinguda de l’Esport (Quadre XAN). 
 
3.2.2. PRP2017/367   Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació 
d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric convocada per l’ICAEN. Exp. núm. 
2017/647. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les següents memòries valorades, redactades per Xènia Illa Consultoria 
Ambiental: 
Instal·lació d’un punt de càrrega semiràpid 
Instal·lació d’un punt de recàrrega vinculat a l’interior de l’aparcament de la plaça Catalunya. 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de 
recàrrega per al vehicle elèctric convocada per l’ICAEN, amb les següents actuacions: 
EdRsRA. Instal·lació d’un punt de càrrega semiràpid 
Pressupost: 5.685,98 € (IVA inclòs) 
Subvenció sol·licitada: 5.000,00 € 
PdRV. Instal·lació d’un punt de recàrrega vinculat 
Pressupost: 1.708,60 € (IVA inclòs) 
Subvenció sol·licitada: 1.000,00 € 
Tercer.- Condicionar la realització de les actuacions i la despesa que se’n derivi a l’existència 
de crèdit suficient i a l’obtenció de les subvencions sol·licitades. 
 
3.2.3. PRP2017/382   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la campanya "Del Pla a 
l'Acció" 2017. Línia 1. Comptabilitat energètica, a través del Consell Comarcal.-Exp. núm. 
2017/666.-  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2017 de la Diputació de 
Girona, amb les següents actuacions: 
Línia 1.- Servei comarcal de comptabilitat energètica 
Pressupost: 3.132,94 € 
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Subvenció sol·licitada: 1.404,00 € 
Segon.- Encomanar al Consell Comarcal del Gironès la tramitació de la sol·licitud de subvenció 
a la Diputació, juntament amb la resta de municipis de la comarca que participen en el projecte. 
Tercer.- Condicionar la realització de les actuacions i la despesa que se’n deriva a l’obtenció 
de les subvencions sol·licitades. 
 
3.2.4. PRP2017/380   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la campanya "Del Pla a 
l'Acció" 2017.- Exp. núm. 2017/664 .- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les memòries valorades redactades per Xènia Illas Consultora Ambiental, 
relatives a les següents actuacions: 

- Redacció del 1r informe de seguiment del PAES de Llagostera 
- Instal·lació d’un punt de càrrega semiràpid a Llagostera 
- Substitució d'un vehicle de la flota municipal de gasoil per un vehicle elèctric en 

modalitat rènting 

Segon.- Concórrer a la convocatoria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2017 de la Diputació de 
Girona, amb les següents actuacions: 
Línia 1.- Redacció del 1r informe de seguiment del PAES de Llagostera 
Pressupost: 839,74 € 
Subvenció sol·licitada: 600,00 € 
Línia 2.- Instal·lació d’un punt de càrrega semiràpid a Llagostera 
Pressupost: 5.685,98 € 
Subvenció sol·licitada: 3.000,00 € 
Línia 3.- Substitució d'un vehicle de la flota municipal de gasoil per un vehicle elèctric en 
modalitat rènting 
Pressupost: 30.984.00 € 
Subvenció sol·licitada: 10.000,00 € 
Tercer.- Condicionar la realització de les actuacions i la despesa que se’n deriva a l’obtenció 
de les subvencions sol·licitades. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2017/371   Aprovar el calendari de preinscripció i matriculació a les llars 
d'infants municipals per al curs 2017-2018.  
Exp. núm. 2017/500.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el següent calendari de preinscripció i matriculació a les llars d’infants 
municipals per al curs 2017-2018: 
 
 
 
Publicitat del calendari 7 d’abril  
Presentació de sol·licituds  15 a 25 de maig  
Sorteig públic P0, si s’escau 26 de maig-Ajuntament-9’30 h 
Publicació de llista provisional 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

31 de maig 
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Reclamacions 1, 2 i 7 de juny 
Publicació de la relació definitiva 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

9 de juny 

Matriculacions 13 a 16 de juny 
 
Segon.- Fer públic el calendari el 7 d’abril de 2017 a través del tauler d’anuncis de les llars 
d’infants, de l’Ajuntament i del web municipal www.llagostera.cat. 
 
3.3.2. PRP2017/379   Imputar la despesa de l'Annex A861-02021-010-16, per al 
desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic d'octubre 2016 a 
gener 2017, en el pressupost de l'exercici 2017.-   Exp. núm. 2015/1592  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Imputar a l’aplicació pressupostària 2017.13.231.46700 la despesa de 2.200,00 €, 
corresponent a 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 a un grup de nivell B2 de 45 hores (octubre 2016 - gener 2017). 
 
3.3.3. PRP2017/363   Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de 
Trànsit i l'Ajuntament de Llagostera, en matèria de seguretat viària.- Exp. núm. 2017/656  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Llagostera en matèria de seguretat viària, amb una durada de 4 anys a partir 
de la data de la  signatura. 
Segon.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari en dret per a la signatura i 
l’execució del present acord. 
Tercer.- 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. 
Quart.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit. 
 
3.3.4. PRP2017/370   Aprovar les normes i el  procediment de preinscripció i matriculació 
a les llars d’infants municipals per al curs 2017-2018. Exp. núm. 2017/500.-  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les següents normes i el següent procediment de la preinscripció i la 
matriculació a les llars d’infants municipals per al curs 2017-2018: 
a) El curs 2017-2018 podran estar en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu.  
b) Serveis que oferiran els centres: 
El Carrilet:  
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 
Bon dia (mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 40 alumnes) 
El Niu: 
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 
Bon dia (mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes) 
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Menjador (màxim 30 alumnes) 
c) Les places ofertades són: 
El Carrilet:  
- P0: 8 places (nascuts entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017).  
- P1: 31 (nascuts el 2016) 
- P2: 27 (nascuts el 2015) 
El Niu:  
- P0: 8 places (nascuts entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2017).  
- P1: 31 (nascuts el 2016) 
- P2: 38 (nascuts el 2015) 
d) Les aules podran tenir una ràtio incrementada en un 10 %, però es prioritzarà fer grups 
heterogenis 
si del nombre de preinscripcions de cada nivell no en resulten grups sencers. (1) 
e) Tindran prioritat per ser admesos, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest 
termini, els infants empadronats a Llagostera.  
f) L’Ajuntament es reserva el dret d’adjudicar centre, respectant en la mesura del possible la 
preferència manifestada pels sol·licitants en la preinscripció. 
g) Aprovar el següent barem per a P0, que s’aplicarà si el nombre de preinscripcions és 
superior a 16: 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES 8 PLACES DE P0: 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2017-2018.................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig. 
h) Aprovar el següent barem per adjudicar les places lliures de menjador del Carrilet fins arribar 
al màxim de 40 i del Niu fins arribar al màxim de 30: 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES PLACES DE MENJADOR: 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2017-2018.................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
Segon.- Comunicar aquestes bases a tots els pares amb fills en edat de P0 a P2. 
 
3.3.5. PRP2017/368   Conveni amb el Servei Català de Trànsit, en matèria de controls 
d'alcoholèmia amb aportació d'un etilòmetre. (Annex 4).- Exp. núm. 2017/660  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’annex 4 al conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Llagostera en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’un etilòmetre, 
amb una durada de 4 anys a partir de la data de la signatura. 
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari en dret per a la signatura i 
l’execució del present acord. 
Tercer.- 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. 



 

10 
 

Quart.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit. 
  
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de nou del vespre s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


