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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/29 
Caràcter:  ordinària 
Data:   12 de juliol de 2017 
Horari:   de 12:45 fins a 13:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2017/28 ordinària 05/07/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/942   Subvencionar l'entitat CASTELLERS DE LES GAVARRES per cobrir les 
despeses de les activitats pròpies del fet casteller per donar a conèixer els castells a les 
nostres contrades. Exp. Subvencions a tercers 2017/1255  
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2017/939   Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Girona, 
Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro i 
Sant Feliu de Guíxols per a la realització de la celebració i exposició del 125è aniversari del 
ferrocarril Girona-Sant Feliu de Guíxols, amb el text refós que inclou les esmenes i nous 
articles. Exp. núm. 2017/684  
 
3. Acords d’urgència.  
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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. Aprovació acta sessió anterior.  
 
1.1. JGL2017/28 ordinària 05/07/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/942   Subvencionar l'entitat CASTELLERS DE LES GAVARRES per cobrir 
les despeses de les activitats pròpies del fet casteller per donar a conèixer els castells a 
les nostres contrades. Exp. Subvencions a tercers 2017/1255  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASTELLERS DE LES GAVARRES 
(G55242465)  i atorgar  una subvenció  de 2.000,00 € per cobrir les despeses de les activitat 
pròpies del fet casteller per donar a conèixer els castells a les nostres contrades. 
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 
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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. Altres 
 
2.2.1. PRP2017/939   Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de 
Girona, Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell-
Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols per a la realització de la celebració i exposició del 
125è aniversari del ferrocarril Girona-Sant Feliu de Guíxols, amb el text refós que inclou 
les esmenes i nous articles. Exp. núm. 2017/684  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el conveni amb el text refós que inclogui les emenes i els nous articles 
introduïts. 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’execució del prsent acord.  
Tercer.- Procedir a donar publicitat del 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.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/957   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/20. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/20, per un import total de 71.570,74.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1570 al núm. F/2017/1573. 
- del núm. F/2017/1695 al núm. F/2017/1699. 
- del núm. F/2017/1703 al núm. F/2017/1705. 
- del núm. F/2017/1717 al núm. F/2017/1720. 
- del núm. F/2017/1825 al núm. F/2017/1878. 
- i  els registres núm. F/2017/1562, F/2017/1581, F/2017/1619, F/2017/1620, 

F/2017/1627, F/2017/1634, F/2017/1692, F/2017/1693 i F/2017/1712. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
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3.2.1. PRP2017/951   Modificar la composició de la Mesa de contractació obres c/ Marina, 
Lacustària i Bda. de la Costa  - Exp. núm. 2017/1183  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Modificar la composició de la Mesa de contractació que quedarà establerta de la 
següent forma: 
President: Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde-president de l’Ajuntament de Llagostera. 
Actuarà com a suplent el Sr. Josep Aliu Mundet, 1r. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
Vocals. Seran vocals de la Mesa: 

• La regidora de Manteniment i Serveis Sra. Pilar Aliu Bou o la regidora de Serveis 
Socials Sra. Montse Vilà Añón. 
El regidor d’Hisenda Sr. Ramon Soler Salvador o el regidor de Participació Ciutadana el 
Sr. Robert Montiel Molina. 
• El Sr. Antoni Navarro Robledo, regidor del grup municipal d’ ERC-AM. Actuarà com a 
suplent el Sr. Àlex Puig Mayol. 
• El regidor del grup municipal AXL David Parron Ojeda. 
• El Sr. Ignacio Lopez Salvador, secretari de l’Ajuntament o el Sr. Víctor Gallart 
Carles,TAG de l’Ajuntament. 
• El Sr. Carles Soler Ripol, arquitecte municipal de l’Ajuntament o la Sra. Imma Ruiz 
Moreno arquitecta tècnica de l’Ajuntament. 
• La Sra. Consol Butinyac Font interventora de l’Ajuntament o el Sr. Ramon Brugulat 
Pagès, tresorer de l’Ajuntament. 

Actuarà com a secretari de la mesa de contractació un funcionari de l’Ajuntament amb veu però 
sense vot. 
Segon.- Publicar la nova composició de la Mesa de contractació al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 
 
3.2.2. PRP2017/952   Modificar la constitució de la Mesa de contractació de les obres del 
c/ St. Feliu, J. Maragall i Onze de setembre -Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Modificar la composició de la Mesa de contractació que quedarà establerta de la 
següent forma: 
President. Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde-president de l’Ajuntament de Llagostera. 
Actuarà com a suplent el Sr. Josep Aliu Mundet, 1r. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
Vocals. Seran vocals de la Mesa: 

• La regidora de Manteniment i Serveis Sra. Pilar Aliu Bou o la regidora de Serveis 
Socials Sra. Montse Vilà Añón. 
El regidor d’Hisenda Sr. Ramon Soler Salvador o el regidor de Participació Ciutadana i 
el Sr. Robert Montiel Molina. 
• El Sr. Antoni Navarro Robledo, regidor del grup municipal d’ ERC-AM. Actuarà com a 
suplent el Sr. Àlex Puig Mayol. 
• El regidor del grup municipal AXL David Parron Ojeda. 
• El Sr. Ignacio Lopez Salvador, secretari de l’Ajuntament o el Sr. Víctor Gallart 
Carles,TAG de l’Ajuntament. 
• El Sr. Carles Soler Ripol, arquitecte municipal de l’Ajuntament o la Sra. Imma Ruiz 
Moreno arquitecta tècnica de l’Ajuntament. 
• La Sra. Consol Butinyac Font interventora de l’Ajuntament o el Sr. Ramon Brugulat 
Pagès, tresorer de l’Ajuntament. 

Actuarà com a secretari de la Mesa de contractació un funcionari de l’Ajuntament amb veu però 
sense vot. 
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Segon.- Publicar la nova composició de la Mesa de contractació al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una 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. 
 


