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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/21 
Caràcter:  ordinària 
Data:   24 de maig de 2017 
Horari:   de 13:00 fins a 13:40 
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. JGL2017/20 ordinària 17/05/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/674   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/12. Exp. núm. 2017/329  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2017/669   Contractar l'actuació de Blaumut per al dimarts 6 de juny de 2017 al 
Teatre Casino Llagosterenc amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/836  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2017/670   Concedir un ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL per a la programació d'espectacles de teatre musical, 
titelles, màgia... des d'octubre i fins a març. Subvencions a tercers 2017/880  
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2.4. Altres 
2.4.1. PRP2017/672   Aprovar l'Addenda AD03-02021-006-17 al conveni amb el Consorci per a 
la Normalització Lingüística per a un curs de català B3 de 21 de febrer a 16 de maig de 2017.  
Exp. núm. 2015/1592.- 
 
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. JGL2017/20 ordinària 17/05/2017 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/674   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/12. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/12, per un import total de 44.545,96.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/935 fins al núm. F/2017/941. 
- des del núm. F/2017/1002 fins al núm. F/2017/1004. 
- i els registres núm. F/2017/744, F/2017/944, F/2017/945, F/2017/979, F/2017/1024, 

F/2017/1056, F/2017/1057, F/2017/1058, F/2017/1156, F/2017/1257, F/2017/1259, 
F/2017/1263 i  F/2017/1264. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/669   Contractar l'actuació de Blaumut per al dimarts 6 de juny de 2017 al 
Teatre Casino Llagosterenc amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/836  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar a TEM PRODUCCIONS 2012 SL (B65911620), mitjançant contracte privat, 
l'actuació de Blaumut per al dimarts 6 de juny de 2017 al Teatre Casino Llagosterenc amb 
motiu de la Festa Major pel preu de 7.500,00 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 9.075,00 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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.3.1. PRP2017/670   Concedir un ajut econòmic a l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ 
DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL per a la programació d'espectacles de teatre 
musical, titelles, màgia... des d'octubre i fins a març. Subvencions a tercers 2017/880  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL (G17689258)  i atorgar  una subvenció  de 4.480,00 € 
per cobrir les despeses de la programació d'espectacles de teatre musical, titelles, màgia... des 
d'octubre i fins a març. 
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.  
 
2.4. Altres 
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2.4.1. PRP2017/672   Aprovar l'Addenda AD03-02021-006-17 al conveni amb el Consorci 
per a la Normalització Lingüística per a un curs de català B3 de 21 de febrer a 16 de maig 
de 2017.  Exp. núm. 2015/1592.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’Addenda AD03-02021-006-17 al Conveni marc C863-02021-007-16, d’1 de 
juliol de 2016, entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic, vigent fins a 30 de 
juny de 2020, amb un grup de nivell B3 de 45 hores de 21 de febrer de 2017 a 16 de maig de 
2017. 
Segon.- Aprovar la despesa de 2.790,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.231.46700 del pressupost municipal de l’exercici 2017. 
 
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. PRP2017/691  Aprovar la relació de factures núm. F/2017/13. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/13, per un import total de 19.806,79.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- registre núm. F/2017/1270 
- i  des del núm. F/2017/1275 fins al núm. F/2017/1277. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2017/693   Contractar subministrament de jocs infantils i mobiliari per a la 
z.verda del c/ Maiena - Exp. núm. 2017/1013  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa GBI SERVEIS, SAU (A60088309), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, el subministrament de jocs infantils i mobiliari urbà per a 
la zona verda del c/ Maiena pel preu de 8.677,24 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 10.499,46 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 i a la resta de licitadors.  
 
3.2.2. PRP2017/690   Contractar el desbrossament dels marges dels camins veïnals.  Exp. 
núm. 2017/972. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa JVP mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, 
Desbrossament dels marges, baranes, ponts, bústies i senyals dels principals camins dels 
veïnats de Bruguera, Gayá, Creu de Serra, Panedes i Sant Llorenç.  Neteja i desbrossament 
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dels carrers del nucli, laterals de la C65 i C35, i rec Els Escuts, pel preu de 6.724,00 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 10.170.21000, per un import total de 8.136,04 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.  
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2017/678   Sol·licitar subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a 
millores a la deixalleria. Exp. núm. 2017/997.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per 
a prevenció de residus municipals, convocada per la Resolució TES/676/2017, de 15 de març. 
Segon.- Aprovar la memòria tècnica el projecte i el document tècnic redactat per Xènia Illas 
Assessoria Ambiental: “Millores a la deixalleria de Llagostera”, per un import total de 12.608,20 
€ (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 12.608,20 €, import 
màxim subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció 
atorgada, en cas que l’Ajuntament de Llagostera sigui beneficiari de subvenció. 
 
3.3.2. PRP2017/679   Sol·licitar subvenció al Consell Comarcal per a Escenaris 2017. Exp. 
núm. 2017/1001.- 
Vist l’edicte del Consell Comarcal del Gironès, publicat al BOP número 61, de 28 de març de 
2017, de convocatòria de subvencions per a la programació d’Escenaris 2017,  
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, per 
delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret 620/2015, de 23 de juny, 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per a les següents obres, 
incloses en la programació d’Escenaris 2017: 
 

Data Espectacle Companyia Lloc 
Catxet 

sense IVA 
Altres subvencions 

(sobre catxet amb IVA) 

28/01/17 Kilòmetres Meritxell Yanes 

Teatre 
Casino 
Llagosterenc 756,00 € 

423,50 € (Giroscopi)  
355,74 € 
(Programa.cat) 

05/02/17 DesConcerto 

Orquestra de 
Cambra de 
l'Empordà 

Teatre 
Casino 
Llagosterenc 

1.800,00 
€ 700 € (Programa.cat) 

26/02/17 Marabunta Guillem Albà 

Teatre 
Casino 
Llagosterenc 

1.390,00 
€ 

738,10 € 
(Programa.cat) 

26/03/17 
Oh my god 
Barcelona Bratislava 

Teatre 
Casino 
Llagosterenc 

1.728,00 
€ 

813,12 € 
(Programa.cat) 
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I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts 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. 
 


