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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/20 
Caràcter:  ordinària 
Data:   17 de maig de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:05 
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. 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. JGL2017/19 ordinària 10/05/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/612   Aprovar els preus públic d'entrades a espectacles i begudes del bar de 
Festa Major 2017.  Exp. núm. 2017/555  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.2.1. PRP2017/611   Aprovar definitivament la modificació per actualització del projecte 
d'urbanització SUD-10.  Exp. núm. 2017/57  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2017/586   Aprovar la memòria, concórrer a la convocatòria i sol·licitar a l'Agència de 
Residus de Catalunya una subvenció per a l'Arranjament dels camins de Can Joanillo i la 
Casassa mitjançant l'adquisició d'àrid reciclat amb marcatge CE.- Exp. núm. 2017/904  
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2.3.2. PRP2017/603   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a pobresa i exclusió social 2016-2017. 
Exp. núm. 2017/920.- 
 
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. JGL2017/19 ordinària 10/05/2017 
S’aprova per majoria absoluta 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/612   Aprovar els preus públic d'entrades a espectacles i begudes del bar 
de Festa Major 2017.  Exp. núm. 2017/555  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics d’entrada als espectacles de Festa Major 2017. 
 

Dia Espectacle Cost Preu públic 
02/06/2017 CONCERT: DISCOFEVER amb TUTTI VEUS 1.331.-€ 6.-€ 
05/06/2017 CONCERT: ORQUESTRA SELVATANA 7.350.-€ 6.-€ 
06/06/2017 CONCERT: BLAUMUT 9.075.-€ 10.-€ 

 
Segon.- . Aprovar els preus públics de venda de begudes del bar de Festa Major 2017. 
 

Begudes del bar Preu 
Aigua 1 € 
Xarrups, cervesa, refrescos... 2 € 
Red Bull 3 € 
Ratafia/ licor 3 € 
Combinat 4,5 € 
Combinat Red Bull 5 € 
Ampolla cava 8 € 
Copa de cava 1 € 
Got reutilitzable 1 € 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2017/611   Aprovar definitivament la modificació per actualització del projecte 
d'urbanització SUD-10.  Exp. núm. 2017/57  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Aprovar definitivament la modificació per actualització  del projecte d'urbanització  
SUD-10, redactada pels serveis tècnics municipals, que porta a la pràctica les determinacions 
del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Llagostera, de data 18 de juny de 2003. 
 
Segon.- Notificar als interessats que consten en l'expedient la present Resolució amb indicació 
dels recursos pertinents. 
 
Tercer.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona a l'efecte 
del seu general coneixement, i al tauler electrònic d'edictes de l'Ajuntament. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2017/586   Aprovar la memòria, concórrer a la convocatòria i sol·licitar a 
l'Agència de Residus de Catalunya una subvenció per a l'Arranjament dels camins de 
Can Joanillo i la Casassa mitjançant l'adquisició d'àrid reciclat amb marcatge CE.- Exp. 
núm. 2017/904  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar la memòria de l’actuació Arranjament dels camins de Can Meri a Can Gandol 
i del Molí d’en Llambí mitjançant l’adquisició d’àrid reciclat amb marcatge CE, amb un 
pressupost de 21.206,99 €, redactat per Terregada.net SCCL. 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria TES/541/2017, de 13 de març, de l’Agència de Residus 
de Catalunya, per la qual es publica la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels 
residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses 
públiques municipals de Catalunya, amb l’actuació Arranjament dels camins de Can Meri a Can 
Gandol i del Molí d’en Llambí mitjançant l’adquisició d’àrid reciclat amb marcatge CE, amb un 
pressupost de 21.206,99 €. 
 
Tercer.- Sol·licitar a l’Àgencia de Residus de Catalunya una subvenció per import de 8.726,93 
€, import màxim subvencionable. 
 
Quart.- Adquirir el compromís de finançar, en cas d’atorgament de la subvenció, la part no 
subvencionada de l’actuació presentada. 
 
Cinquè.- Adquirir el compromís de complir, en cas d’atorgament de la subvenció, tota la 
normativa relacionada amb aquests tipus d’ajuts i les bases que regeixen aquesta 
convocatòria. 
 
Sisè.- Assumir les responsabilitats, en cas d’atorgament de la subvenció, que puguin derivar-se 
de la realització de les actuacions i de la inversió objecte de la subvenció sol·licitada. 
 
Setè.- Adquirir el compromís, en cas d’atorgament de la subvenció, de destinar els àrids 
reciclats subvencionats per l’Agència de Residus de Catalunya a promoure obres de la seva 
competència. 
 
Vuitè.- Autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya a transferir l’import subvencionat al 
compte bancari del gestor administrador. 
 
2.3.2. PRP2017/603   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a pobresa i exclusió social 2016-
2017. Exp. núm. 2017/920.- 
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S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de Dipsalut de subvencions per a projectes contra la 
pobresa i l’exclusió social, amb el projecte Coloraines i Aprenem en família curs 2016-2017, 
amb un pressupost d’11.671 €. 
 
Segon.- Sol·licitar a Dipsalut una subvenció d’11.671 €, import màxim subvencionable. 
 
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. PRP2017/629   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/11. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/11, per un import total de 169.879,68.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/902 fins al núm. F/2017/915. 
- des del núm. F/2017/946 fins al núm. F/2017/952. 
- des del núm. F/2017/982 fins al núm. F/2017/988. 
- des del núm. F/2017/1157 fins al núm. F/2017/1256. 
- i els registres núm. F/2017/758, F/2017/781, F/2017/782, F/2017/853, F/2017/942, 

F/2017/943, F/2017/975, F/2017/976, F/2017/990, F/2017/1001, F/2017/1017, 
F/2017/1018, F/2017/1083, F/2017/1153, F/2017/1154 i  F/2017/1155. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2017/624   Sol·licitar subvenció en espècie al Departament de Cultura (OSIC) 
en llibres per a la biblioteca. Exp. núm. 2017/953.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura la 
subvenció en espècie de llibres per a la Biblioteca Julià Cutiller, per valor de 6.000,00 €, import 
màxim subvencionable. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2017/634   Aprovar els preus públics de les activitats de la temporada d'estiu 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics per a les activitats de la temporada d’estiu: 
 

Preus públics activitats estiu   import 
Activitats d’estiu  
Campus esportiu matí (setmana)  39,00 € 
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Campus esportiu dinar (setmana)  40,00 € 
Campus esportiu tarda (setmana)  28,00 € 
Curset de natació  85,00 € 
Gimnàstica manteniment (quota mensual)  25,00 € 
Activitats Dirigides (Zumba, Espíning, Aiguagim, Tonificació i Estiraments)  
1 Sessió setmanal (quota mensual)  21,00 € 
2 Sessions setmanals (quota mensual)  29,00 € 
3 Sessions setmanals (quota mensual)  33,00 € 
4 Sessions setmanals (quota mensual)  35,00 € 
Piscina (a partir de 2 anys d’edat)  
Entrades  
Dia feiner  5,50 € 
Dissabtes i festius  7,50 € 
Grups d’entitats locals esporàdics  2,75 € 
Grups d’entitats locals assidus  2,00 € 
Abonaments  
De temporada  85,00 € 
Familiar  200,00 € 
Esportistes inscrits activitats temporada hivern  26,00 € 
Altres  
Expedició de targetes 	 3,00 € 

 
Segon.-  Publicar al BOP de Girona i al tauler electrònic d’edictes els preus públics aprovats 
per a les activitats de la temporada d’estiu. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia i cinc 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. 
 


