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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/40 
Caràcter:  ordinària 
Data:   8 de novembre de 2017 
Horari:   de 12:50 fins a 13:15 
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. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
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. JGL2017/39 ordinària 25/10/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/1550   Contractar els treballs de disseny, maquetació i programació de la nova 
web Llagostera.cat 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/1499   Concedir a l'Agrupació Astronòmica de Girona un ajut econòmic per 
cobrir les despeses de les activitats, cursos i projeccions que l'entitat programa al Centre 
Cultural Can Roig i al paratge del Mas Roig II de Llagostera al llarg de l'any 2017. Subvencions 
a tercers. Exp. 2017/1741  
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2.2.2. PRP2017/1500   Concedir a l'Associació de Veïns Llagostera Residencial un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització de la festa d'enguany de la urbanització. 
Subvencions a tercers. Exp. 2017/1740  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2017/1570   Sol·licitar a la Diputació l’estudi de viabilitat i el projecte executiu d’una 
instal·lació fotovoltaica en un edifici públic..Exp. núm. 2017/1839.- 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2017/39 ordinària 25/10/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/1550   Contractar els treballs de disseny, maquetació i programació de la 
nova web Llagostera.cat 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa BLAU PIXEL INTERNET SL (B55189450), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, Contractar els treballs de disseny, maquetació i 
programació de la nova web Llagostera.cat pel preu de 7.175,00 euros (més IVA), segons el 
detall del pressupost presentat i segons les fases establertes: 

• Primera fase: Disseny i maquetació per un import de 2.250 euros (més IVA) 
• Segons fase: Programació del panell de control per un import de 2.250 euros (més IVA) 
• Tercera fase: Finalització dels treballs de maquetació i programació, proves i publicació a 
• Internet per un import de 2.250 euros (més IVA) 
• Servei de Hosting Pla Avançat (anual) per un import de 275 euros (més IVA) 
• Certificat de seguretat SSL bàsic tipus https://www.llagostera.cat per autenticació del domini 

(anual) per un import de 150 euros (més IVA) 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució de la primera fase treballs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017.14.920.22203, per un import total de 2.722,50 euros 
(IVA inclòs) i adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de 2018 per a 
l’execució dels treballs de la segona i tercera fase, Servei de hosting Pla Avançat i Certificat de 
seguretat SSL bàsic per un import de 5.959,25 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.. 
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2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/1499   Concedir a l'Agrupació Astronòmica de Girona un ajut econòmic 
per cobrir les despeses de les activitats, cursos i projeccions que l'entitat programa al 
Centre Cultural Can Roig i al paratge del Mas Roig II de Llagostera al llarg de l'any 2017. 
Subvencions a tercers. Exp. 2017/1741  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE GIRONA 
(G17786047)  i atorgar  una subvenció  de 1.000,00.-€ per cobrir les despeses de les activitats, 
cursos i projeccions que l'entitat programa al Centre Cultural Can Roig i al paratge del Mas 
Roig II de Llagostera al llarg de l'any 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. 

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.  
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2.2.2. PRP2017/1500   Concedir a l'Associació de Veïns Llagostera Residencial un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització de la festa d'enguany de la 
urbanització. Subvencions a tercers. Exp. 2017/1740  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ DE VEINS LLAGOSTERA 
RESIDENCIAL (G55001630)  i atorgar  una subvenció  de 300,00 € per cobrir les despeses de 
l'organització de la festa d'enguany de la urbanització. 
 
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. 

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.  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2017/1570   Sol·licitar a la Diputació l’estudi de viabilitat i el projecte executiu 
d’una instal·lació fotovoltaica en un edifici públic..Exp. núm. 2017/1839.- 
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S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’estudi de viabilitat i el projecte executiu d’una 
instal·lació fotovoltaica en un edifici públic, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules 
de finançament. 
 
Segon.- Encarregar a l’enginyer municipal l’execució dels tràmits necessaris; l’acompliment de 
les condicions previstes en el Pla de serveis; la recerca i el subministrament de dades 
necessàries i les funcions d’enllaç entre l’Ajuntament de Llagostera i la Diputació de Girona per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.- Adquirir els següents compromisos: 

- Dur	 a	 terme	 la	 licitació	 mitjançant	 un	 contracte	 amb	 ESE	 o	 altres	 fórmules	 de	
finançament.	

- Fer	constar	el	suport	tècnic	de	 la	Diputació	de	Girona	en	qualsevol	acte,	publicitat,	o	
difusió	 dels	 programes,	 activitats,	 inversions	 o	 actuacions	 que	 siguin	 objecte	 de	
subvenció,	i	també	en	els	cartells	que	es	puguin	col·locar	amb	motiu	de	les	actuacions.	
	

3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1585   Aprovar el preu públic pels cursos de formació en robòtica i 
aplicacions informàtiques.  Exp. núm. 2017/1865  
 
S’acorda per unanimitat:  
Primer.- Aprovar el preu públic dels cursos de robòtica i aplicacions informàtiques: 
 
NOM DEL CURS PREU 
INICIACIÓ A LAROBÒTICA 6.00 € 
ROBÒTICA BÀSICA 6.00 € 
MÀQUINES SIMPLES 6.00 € 
WEDO 6.00 € 
PROGRAMACIÓ DE ROBÒTICA AVANÇADA 6.00 € 
LEGO MINDSTORMS 6.00 € 
JOCS COMPETITIUS 6.00 € 
CÀPSULES APPS I 6.00 € 
CAPSULES APPS II 6.00 € 
CAPSULES APPS III 6.00 € 
TALLER DE ROBÒTICA AMB DASH ADULTS (iniciació) 6.00 € 
TALLER DE ROBÒTICA AMB DASH ADULTS (ampliació) 6.00 € 
TALLER DE ROBÒTICA AMB DASH ADULTS (aprofundiment) 6.00 € 
LEGO MINDSTORMS càpsula 1 50.00 € 
LEGO MINDSTORMS càpsula 2 50.00 € 
LEGO MINDSTORMS càpsula 3 50.00 € 
 
 
3.1.2. PRP2017/1587   Aprovar la relació de factures F/2017/34. Exp. núm. 2017/329  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/34, per un import total de 92.574,54.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2677 al núm. F/2017/2703 
- del núm. F/2017/2705 al núm. F/2017/2752 
- del núm. F/2017/2887 al núm. F/2017/2890 
- del núm. F/2017/2892 al núm. F/2017/2895 
- del núm. F/2017/2898 al núm. F/2017/2917 
- i els registres núm. F/2017/2613, F/2017/2669, F/2017/2791, F/2017/2801, 

F/2017/2853 i F/2017/2863 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/1584   Aprovar les quartes operacions jurídiques complementàries per 
rectificar el projecte de reparcel·lació del PAU-3 LA CANYERA, a fi de rectificar la 
descripció de les parcel·les B-109-a i B-110-a - Exp. núm. 2017/1689. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el quart expedient de les operacions jurídiques complementàries que 
rectifiquen el Projecte de reparcel·lació del sector La Canyera (PAU-3). 
Segon.- Notificar-ho a la Sra. FCRa i al Sr. JACP, com a titulars de les finques afectades que 
apareixen a la memòria de les operacions jurídiques complementàries del contingut de la 
rectificació, perquè en el termini de vint dies puguin a presentar les al·legacions que estimin 
oportunes. 
Tercer.- Si en el termini esmentat en l’acord segon, no es produeix cap al·legació, l’aprovació 
del quart expedient de les operacions jurídiques complementàries que rectifiquen el Projecte de 
reparcel·lació del sector La Canyera (PAU-3) esdevindrà definitiva. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.3.1. PRP2017/1588   Contractar l'empresa ACTIESCOLA, SLU, pel servei de monitoratge 
del Taller d'Estudi Assistit (TEA) a l'escola Lacustària i l'escola Puig de les Cadiretes, per 
al curs 2017-2018.-Exp. núm. 2017/1768  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la contractació del servei de monitoratge del Taller d’Estudi Assistit 
(TEA) a les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes, per al curs 2017-2018 (a partir del de 6 
de novembre de 2017 fins l’1 de juny de 2018) pel preu de 5.153,76€ (exempt d’IVA), segons el 
pressupost presentat per l’empresa el mes d’octubre de 2017.  
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’execució d’aquests treballs pel període de 6 de 
novembre a 31 de desembre de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
2017.07.3231.22710, per un import total de 1.236,90€. 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficinet en el pressupost de l’exercici 2018 per 
un import de 3.916,86€ (exempt d’IVA), corresponent al període de 8 de gener a 1 de juny de 
2018. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra la presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
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3.3.2. PRP2017/1579   Contractar la millora de diversos camins veïnals - Exp. núm. 
2017/1802  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 17.343,05 euros (més IVA) 
segons el detall del pressupost presentat, la millora de diversos camins veïnals. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.10.454.61900 per un import total de 20.985,09 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 no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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. 
 


