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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/4 
Caràcter:  ordinària 
Data:   25 de gener de 2017 
Horari:   de 12:30h fins les 13,53h 
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 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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 
 
1.1. JGL2017/3 ordinària 18/01/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/47   Atorgar un ajut econòmic a la Comissió Festa de Sant Antoni Abat de 
Llagostera per organitzar les activitats del dia de la festivitat l'any 2017. Exp. 2017/58  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2017/56   Contractar la Sra. ERP com a educadora infantil, amb efectes del dia 
01/02/2017 i fins el 31/07/2017. Exp. núm. 2017/136  
 
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: 
 
1.1. JGL2017/3 ordinària 18/01/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/47   Atorgar un ajut econòmic a la Comissió Festa de Sant Antoni Abat de 
Llagostera per organitzar les activitats del dia de la festivitat l'any 2017. Exp. 2017/58  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COMISSIÓ FESTA DE SANT ANTONI 
ABAT DE LLAGOSTERA i atorgar  una subvenció  de 1.100,00 € per cobrir les despeses de 
l’organització de les activitats de la festivitat de Sant Antoni Abat 2017. 
 
Segon.-  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. 
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Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2017/56   Contractar la Sra. ERP com a educadora infantil, amb efectes del dia 
01/02/2017 i fins el 31/07/2017. Exp. núm. 2017/136  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada i per urgència, la Sra. EVA 
ROMERO PANIAGUA, amb NIF XXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants 
municipals, amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2017 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat social. 
 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Altres 
 
3.1.1. PRP2017/25   Aprovar la normativa i barem de despesa de participació de la Rua de 
Carnaval 2017. Exp. núm. 2017/76  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar la següent normativa de participació de la Rua de Carnaval 2017: 
1. L’alçada màxima dels elements fixes serà de 4’5 m. 
2. Les comparses les formaran un mínim de 10 persones. 
3. És obligatori dur un extintor com a mínim a cada vehicle. 
4. Les colles participants hauran d’omplir un full d’inscripció amb les dades bàsiques de la 

colla i retornar-lo a l’Ajuntament de Llagostera per correu electrònic: 
cultura@llagostera.cat.   
No s’acceptaran inscripcions presentades de qualsevol altra manera. La inscripció és 
gratuïta. 

5. La inscripció de colles és limitada i per tant es respectarà escrupolosament l’ordre 
d’inscripció.  
La inscripció s’obrirà a les 10 h del matí del dia 8 de febrer de 2017. 
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6. En el moment de la inscripció, les colles que portin qualsevol tipus de vehicle a motor 
hauran de presentar la preceptiva assegurança de responsabilitat civil obligatòria, segons 
el que disposa el Reial Decret 1507/2008, de 12 de setembre per qual s’aprova el 
Reglament de l’Assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil en la circulació de vehicles 
a motor, requisit sense el qual no podran participar a la rua. 

7. El número d’ordre de sortida es facilitarà a les colles uns dies abans de la rua. 
8. L’organització es reserva el dret de negar la participació/desqualificar a les carrosses i 

comparses que en un moment determinat i per causa visible fes recomanable aquesta 
mesura. 

 
Segon.- Aprovar el següent barem de despesa de participació de les colles carnavalesques de 
la Rua de Carnaval 2017: 
 

Cotxe transformat: 25.-€ 
 Per ordre d’inscripció, de la 1a colla a la 15a colla : Carrossa gran (+7’5 m.): 150.-€  
                  Carrossa petita (-7’5 m.): 100.-€ 

Per ordre d’inscripció, de la 16a colla a la 30a colla: Carrossa gran (+7’5 m.): 100.-€  
        Carrossa petita (-7’5 m.): 50.-€ 
 Comparsa: 2.-€ per persona fins un màxim 20 persones 
 En el cas que s’inscriguin dues carrosses, només s’aportarà la quantitat corresponent a 
una. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a les  hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta 
acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


