
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/15 
Caràcter:  ordinària 
Data:   12 d'abril de 2017 
Horari:   de 13:15 fins a 14:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor 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  la Sra. Pilar Aliu i Bou, 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. JGL2017/14 ordinària 05/04/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/448   Aprovar adhesió al "Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 
2017" de la Diputació de Girona. Exp. núm. 2017/712  
2.1.2. PRP2017/453   Aprovar el padró de béns immobles de naturalesa rústica i urbana de 
l'any 2017. Exp. 2017/54  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/451   Concedir un ajut econòmic a Llagostera en Flor per cobrir les despeses 
de l'organització del 27è Concurs-Exposició de Plantes, flors i aparadors, inclòs en la 
programació d'actes de la Festa Major 2017. Exp.2017/102  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2017/445   Contractar la Sra. Ariadna Donate Duch com a informadora turística amb 
efectes del 15 d'abril de 2017. Exp. núm. 2017/729  
 
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. JGL2017/14 ordinària 05/04/2017 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/448   Aprovar adhesió al "Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 
2017" de la Diputació de Girona. Exp. núm. 2017/712  
 
S’acorda per majoria absoluta: 

Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d’assistència 
financera local 2017.  
Segon.- D'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licita  a  la Diputació  
de  Girona  un  pagament  per  import  de  total 194.050,67 euros,  per  compte  dels crèdits 
que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen tot seguit:  
 

Doc. 
Financer 

Manament C. 

Gestor 

Pos.Press Import net Concepte 

4000164986 0650973697 GO03 D/460000300/7110/00
00 

71.033,22 € FCLC 2014 AJUNTAMENTS 

5000063861 0651028366 GO03 D/460000300/7110/00
00 

70.008,65 € FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 

5000067001 0651028703 GO03 D/460000300/7110/00
00 

23.559,48 € FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 

5000370444 0651080631 GO03 D/460000300/7110/00
12 

29.449,32 € FCLC 2013 municipis darrer pagament 

Tercer.-  En  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat, l’Ajuntament de 
Llagostera transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  crèdits  a  favor  de  la 
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de 
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.  
 

2.1.2. PRP2017/453   Aprovar el padró de béns immobles de naturalesa rústica i urbana 
de l'any 2017. Exp. 2017/54  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica per a l’any 
2017 per l’import de 228.431,56 €. 
Segon.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 
2017 per un import de 2.123.708,11 €. 
Tercer.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Quart.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 2 de maig al 31 de juliol de 
2017. 
Cinquè.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/451   Concedir un ajut econòmic a Llagostera en Flor per cobrir les 
despeses de l'organització del 27è Concurs-Exposició de Plantes, flors i aparadors, 
inclòs en la programació d'actes de la Festa Major 2017. Exp.2017/102  



 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat LLAGOSTERA EN FLOR i atorgar  una 
subvenció de 2.500,00.-€ per cobrir les despeses de l'organització del 27è Concurs-Exposició 
de Plantes, flors i aparadors, inclòs en la programació d'actes de la Festa Major 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.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2017/445   Contractar la Sra. ADD com a informadora turística amb efectes del 
15 d'abril de 2017. Exp. núm. 2017/729  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 15 d’abril de 2017 i fins el dia 14 de octubre de 2017, la Sra. ADD com a informadora 
turística, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya – Fons Social Europeu en el marc del Projecte treball als barris 2016, pel període de 
6 mesos, número d’expedient GTB-051/16 i número d’oferta 09-2017-8850. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 



 
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 Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/463   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/7. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/7, per un import total de 40.368,46.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/563 fins al núm. F/2017/565. 
- des del núm. F/2017/751 fins al núm. F/2017/757. 
- des del núm. F/2017/759 fins al núm. F/2017/780. 
- des del núm. F/2017/783 fins al núm. F/2017/797. 
- des del núm. F/2017/842 fins al núm. F/2017/852. 
- des del núm. F/2017/880 fins al núm. F/2017/897. 
- i els registres núm. F/2017/347, F/2017/480, F/2017/570, F/2017/899 i  F/2017/900. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2017/456   Contractar els serveis d'intervenció en situacions d'ocupacions 
irregulars d'habitatges -Exp. núm. 2017/726  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL 
(SER.GI) (G17148693), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, per realitzar els 
serveis d'intervenció en situacions d'ocupacions irregulars d'habitatges (Abril-Desembre 2017), 
pel preu de 10.203,00 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.08.231.22790, per un import total de 10.203,00 euros (IVA 
exempt). 
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.  
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2017/458   Deixar sense efecte la PRP2017/382 i modificar la PRP2017/380, en 
relació a la sol·licitud de subvenció de la línia 1, del "Pla a l'Acció" per a l'any 2017.-Exp. 
núm. 2017/664  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.-  Deixar sense efecte la PRP2017/382  d’acord a la Junta de Govern Local del dia 29 
de març de 2017, en relació a la sol·licitud de subvenció de la línia 1 del “Pla a l’Acció” per a 
l’any 2017, a través del Consell Comarcal del Gironès amb l’actuació: Servei comarcal de 
comptabilitat energètica. 
Segon.- Modificar la PRP2017/380 d’acord a la Junta de Govern Local del dia 29 de març de 
2017, en relació a la sol·licitud de subvenció del “Pla a l’Acció” per a l’any 2017, en els 
següents termes de la línia 1: 
LÍNIA 1  
Actuacions: Redacció del 1r informe de seguiment del PAES de Llagostera i Servei Comarcal 
de comptabilitat energètica. 
Pressupost total: 3.972,68€ (3.132,94€ + 839,74€) 
Subvenció sol·licitada: 2.004,00€ (1.404,00€ + 600,00€) 
Tercer.- Notificar el següent acord al Consell Comarcal del Gironès i a la Diputació de Girona. 
 
3.4. Altres 



 
3.4.1. PRP2017/455 Participar en el projecte núm. 3051, de les "Inundacions i 
esllavissades al Perú i a Colòmbia: fase de reconstrucció".-Exp. núm. 2017/738.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Participar en el projecte núm.3051, de les “Inundacions i esllavissades al Perú i a 
Colòmbia: fase de reconstrucció”, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb 
una aportació d’import 200.-€. 
Segon.- El pagament d’import 200.-€ previst a l’acord primer, es farà efectiu amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 2017/08/231/49000-Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
Tercer.- Sol·licitar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament els informes 
corresponents al desenvolupament del projecte. 
 
3.4.2. PRP2017/464   Aprovar l’adaptació del Pla financer pel nou termini de pròrroga fins 
a 30 de juny de 2018.- Exp. núm. 2009/1439  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’adaptació del pla financer fins a 30 de juny de 2018. 
Segon.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge l’aprovació de l’adaptació del Pla financer 
pel nou termini de pròrroga fins a 30 de juny de 2018. 
Tercer.- Trametre aquesta resolució al Departament Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Quart.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que se celebri. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 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. 
 


