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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/13 
Caràcter:  ordinària 
Data:   11 d'abril de 2018 
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. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, 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. JGL2018/12 ordinària 28/03/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/524   Subvencions a tercers: club futbol UE Llagostera. Exp.: 2018/668  
 
2.1.2. PRP2018/533   Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació en l'àmbit de 
les polítiques d'habitatge gener-setembre 2018. Exp. núm. 2018/688.- 
 
2.1.3. PRP2018/541   Concedir un ajut econòmic al CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC 
per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de les activitats previstes per l'entitat 
durant l'any 2018. Exp. 2018/660  
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2.1.4. PRP2018/542   Concedir a LLAGOSTERA EN FLOR un ajut econòmic per cobrir les 
despeses ocasionades per l'organització del concurs-exposició de flors i plantes de la Festa 
Major 2018. Exp. 2018/684  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/344   Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un tècnic mitjà 
coordinador del Centre Cultural, funcionari interí.- Exp. núm. 2018/449  
 
2.2.2. PRP2018/546   Desestimar el recurs de reposició (RE 1146) interposat contra les bases 
que han de regir la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social en règim de funcionari 
interí. Exp. núm. 2018/448. 
 
2.2.3. PRP2018/547   Estimar el recurs de reposició (RE 1346) interposat contra les bases que 
han de regir la convocatòria de selecció d'un tècnic mitjà social en règim de funcionari interí. 
Exp. núm. 2018/448  
 
2.2.4. PRP2018/548   Esmenar les bases i obrir nova convocatòria per seleccionar un tècnic 
mitjà social en règim de funcionari interí,  mitjançant concurs oposició lliure.- Exp. núm. 
2018/448.  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2018/543   Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d’Educació, com a 
representant de la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària, per al curs 2018-2019.- Exp. 
núm. 2018/705.  
 
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. JGL2018/12 ordinària 28/03/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/524   Subvencions a tercers club futbol UE Llagostera. Exp.: 2018/668  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat UNIÓ ESPORTIVA LLAGOSTERA 
(G17387457)  i atorgar  una subvenció  de 10.000,00 € per cobrir les despeses de l’organització 
per a la temporada 2018. 
Segon.-  Fer avinent que: 
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- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 
havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, 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 2018.  
- 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.  
 
2.1.2. PRP2018/533   Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació en 
l'àmbit de les polítiques d'habitatge gener-setembre 2018. Exp. núm. 2018/688.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes 
i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2018, amb l’actuació: Serveis 
d’intermediació a Llagostera (febrer-setembre 2018), amb un pressupost de 3.892,00 € 
Segon.- Sol·licitar a l’Àrea d’Habitatge de la Diputació de Girona una subvenció de 3.892,00 €, 
import màxim subvencionable. 
 
2.1.3. PRP2018/541 Concedir un ajut econòmic al CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC 
per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de les activitats previstes per 
l'entitat durant l'any 2018. Exp. 2018/660  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC 
(G17212226)  i atorgar  una subvenció  de 12.000,00.-€ per cobrir les despeses de 
l’organització de les activitats previstes per l'entitat durant l'any 2018. 
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 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, 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 2018.  
- 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.  
 
2.1.4. PRP2018/542   Concedir a LLAGOSTERA EN FLOR un ajut econòmic per cobrir les 
despeses ocasionades per l'organització del concurs-exposició de flors i plantes de la 
Festa Major 2018. Exp. 2018/684  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat LLAGOSTERA EN FLOR (G55099766) i 
atorgar  una subvenció  de 2.500,00.-€ per cobrir les despeses de l’organització del concurs-
exposició de flors i plantes de la Festa Major 2018. 
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. 



 

5 
 

Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, 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 2018.  
- 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.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/344   Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un tècnic 
mitjà coordinador del Centre cultural, funcionari interí.- Exp. núm. 2018/449  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar interinament 
personal funcionari de la categoria de tècnic mitjà cultural, grup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà coordinador 
de centre cultural, en règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure “. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant oposició lliure, i obrir el termini de presentació de les 
instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat amb el contingut de les bases 
referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Llagostera. 
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2.2.2. PRP2018/546   Desestimar el recurs de reposició (RE 1146) interposat contra les 
bases que han de regir la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social en règim de 
funcionari interí. Exp. núm. 2018/448. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat en data 8 de març de 2018 amb registre 
d’entrada 1146. 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
2.2.3. PRP2018/547   Estimar el recurs de reposició (RE 1346) interposat contra les bases 
que han de regir la convocatòria de selecció d'un tècnic mitjà social en règim de 
funcionari interí. Exp. núm. 2018/448  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat 19 de març de 2018, amb registre d’entrada 
1341. 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
2.2.4. PRP2018/548   Esmenar les bases i obrir nova convocatòria per seleccionar un 
tècnic mitjà social en règim de funcionari interí,  mitjançant concurs oposició lliure.- Exp. 
núm. 2018/448  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Modificar la base 2.d) de la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social en 
règim de funcionari interí, mitjançant concurs oposició lliure, en el senti d’incloure-hi  noves 
titulacions i que quedarà redactada de la següent manera: “Titulació exigida: Diplomatura o 
grau en educació social, assistent social, antropologia,  sociologia, pedagogia i 
psicopedagogia.” 
Segon.-  Publicar aquesta modificació de les bases en el BOP i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Obrir nou termini de 20 dies naturals per a la presentació  de sol·licituds, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de l’edicte d’esmena de les bases al BOP. 
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2018/543   Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d’Educació, com a 
representant de la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària, per al curs 2018-2019.- 
Exp. núm. 2018/705  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d’Educació, com a representant de la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària, per al curs 2018-2019. 
Segon.- Comunicar-ho als Serveis Territorials de Girona, del Departament d’Ensenyament. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declara la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/572   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/10. Exp. núm. 2018/216  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/10, per un import total de 193.030,26.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/558 al núm. F/2018/562 
- del núm. F/2018/795 al núm. F/2018/804 
- del núm. F/2018/810 al núm. F/2018/819 
- del núm. F/2018/824 al núm. F/2018/826 
- del núm. F/2018/836 al núm. F/2018/838 
- del núm. F/2018/856 al núm. F/2018/861 
- del núm. F/2018/935 al núm. F/2018/970 
- del núm. F/2018/977 al núm. F/2018/1011 
- del núm. F/2018/1013 al núm. F/2018/1061 
- i els registres núm. F/2018/600, F/2018/674, F/2018/697, F/2018/723, F/2018/739, 

F/2018/740, F/2018/764, F/2018/787, F/2018/788, F/2018/792, F/2018/808, 
F/2018/828, F/2018/830, F/2018/852, F/2018/853 i F/2018/864. 

 
3.1.2. PRP2018/552   Aprovar la modificació de crèdit  núm. 3/2018 del pressupost 
vigent.- Exp. núm. 2018/719.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdits per ingressos, d'acord al següent detall: 
 

Aplicació que genera els ingressos Import 
46107- Diputació – activa’t en cooperativa 10.190,00 € 
Aplicació de despesa  
12.430.22706  Activa’t en cooperativa 10.190,00 € 

 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2018/561   Contractar el subministrament de parasols de bruc per piscines. 
Exp. núm. 2018/699  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 05/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa INDUSTRIAS CRISTINENCAS, S.A., (A17056540), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments, la compra de 15 para-sols de bruc per a 
la zona verda de les piscines municipals, el preu de 3.187,50 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 11.342.62200, per un import total de 3.856,88 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.2.2. PRP2018/560   Contractar l'arranjament del passeig Pompeu Fabra - Exp. núm. 
2018/584  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 21/03/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa FIOLMA S.L. (B17393026), mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, els treballs   d'arranjament del passeig Pompeu Fabra (rebaixar terres, aportar 
sauló i compactar) pel preu de 5.225,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.450.21000 per un import total de 6.322,25 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/571   Atorgar subvenció a Càritas pel servei d'aliments 2018. Exp. 
2018/681.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-
CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA (R1700016G) i atorgar una subvenció de 
10.000,00 € per cobrir les despeses del servei d’aliments per a l’any 2018, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.08.231.48001. 
Segon.- Fer avinent que la subvenció està subjecta a les següents condicions: 

1) Objecte i finalitat 
La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament del servei d’aliments per a l’any 
2018, que de forma extensiva pot incloure despeses de material d’higiene personal i de 
la llar, de transport i de material fungible necessari per al funcionament del servei. 
El servei d’aliments ha d’ajudar a cobrir necessitats puntuals i molt concretes 
d’alimentació i higiene de les persones afectades per diversos factors de risc o 
d’exclusió, que vindran derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament, amb una 
derivació per escrit amb les dades familiars bàsiques i la demanda temporalitzada. Si 
una persona s’adreça directament a CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS 
PARROQUIAL DE LLAGOSTERA se l’acollirà per escoltar la demanda, informar-la i, si 
és el cas, adreçar-la a Serveis Socials. 
Aquest servei es durà a terme al local del carrer Àngel Guimerà número 3, que 
l’Ajuntament té cedit a CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS PARROQUIAL 
DE LLAGOSTERA, en l’horari que l’entitat estableixi en funció de la demanda i de la 
disponibilitat dels voluntaris. 
Les ajudes d’alimentació es faran mitjançant una cistella bàsica de composició variable 
segons les necessitats, amb la periodicitat adient vinculada al pla de treball dels 
Serveis Socials municipals. Hi haurà un barem econòmic, consensuat amb Serveis 
Socials, que establirà la contribució econòmica o no de les famílies per fomentar la 
corresponsabilitat i l’estalvi de recursos en els beneficiaris del servei. 

2) Import de la subvenció 
L’Ajuntament de Llagostera es compromet a transferir un import màxim de 10.000,00 € 
durant l’any 2018 a CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS PARROQUIAL DE 
LLAGOSTERA 
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. 

3) Forma de pagament i justificació de la despesa: 
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L’Ajuntament farà durant l’any 3 pagaments per avançat, cada un dels quals CÀRITAS 
DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA haurà de 
justificar per tenir dret al següent pagament, de manera que la programació de 
pagaments per part de l’Ajuntament i de justificació per part de CÀRITAS DIOCESANA 
DE GIRONA-CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA serà: 
Abril de 2018. L’Ajuntament pagarà a CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS 
PARROQUIAL DE LLAGOSTERA 4.000,00 € 
31 de juliol de 2018. Termini màxim perquè CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-
CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA justifiqui la despesa del primer pagament 
mitjançant la presentació de: 
. Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat 
. Ingressos de l’activitat pel mateix període, si n’hi ha 

 Agost de 2018. L’Ajuntament pagarà  a CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-
 CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA 4.000,00 €. 

30 de novembre de 2018. Termini màxim perquè CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA-CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA justifiqui la despesa del segon 
període, mitjançant la presentació de la mateixa documentació que la requerida per a la 
justificació del primer període. 

 Gener de 2019. L’Ajuntament pagarà a CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS 
 PARROQUIAL DE LLAGOSTERA 2.000,00 €. 

19 de gener de 2019. Termini màxim perquè  CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-
CÀRITAS PARROQUIAL DE LLAGOSTERA justifiqui la despesa del tercer període, 
mitjançant la documentació requerida a les altres justificacions.  
Durant el mes de gener de 2019 CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS 
PARROQUIAL DE LLAGOSTERA presentarà a l’Ajuntament la memòria amb les dades 
bàsiques del servei d’aliments de 2018. 
L’Ajuntament controlarà que l’aportació econòmica sigui aplicada estrictament a la 
finalitat d’aquesta subvenció mitjançant la documentació de la despesa justificada 
durant l’any 2018 i es reserva el dret de reclamar-ne el reintegrament en cas 
d’incompliment de les condicions de la subvenció. 
En el cas que no s’arribi a justificar la despesa per al 100% de l’import de l’activitat, la 
subvenció quedarà reduïda proporcionalment. En aquest supòsit, en el cas que l’entitat 
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. 
Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents al període 
subvencionat. 
La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

4) Despeses incloses en la subvenció 
Aquesta subvenció es destina al servei d’aliments de l’any 2018, que de forma 
orientativa inclou les despeses següents : 
- Aliments 
- Material d’higiene personal 
- Material d’higiene de la llar 
- Transport 
- Material fungible d’oficina i administració 

5) Publicitat de la subvenció 
El material de divulgació que faci CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA-CÀRITAS 
PARROQUIAL DE LLAGOSTERA per donar a conèixer el servei haurà de fer constar el 
suport de l’Ajuntament de Llagostera. 
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6) Obligacions legals i tributàries 
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. 
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei 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. 

7) Comptabilitat de la subvenció 
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. 

8) Revocació de la subvenció 
La manca de presentació de justificació en els terminis establerts comportarà la 
revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrament de les quantitats percebudes. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i als serveis municipals d’Intervenció i Tresoreria. 
 
3.4. Altres 
 
3.4.1. PRP2018/574   Aprovar el calendari de preinscripcions i matriculacions a les llars 
d'infants per al curs 2018-2019. Exp. núm. 2018/711.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el següent calendari de preinscripció i matriculació a les llars d’infants 
municipals per al curs 2018-2019: 
 
Presentació de sol·licituds  15 a 29 de maig  
Sorteig públic P0, si s’escau 30 de maig-Ajuntament-9’30 h 
Publicació de llista provisional 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

4 de juny 

Reclamacions 5, 6 i 7 de juny 
Publicació de la relació definitiva 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

11 de juny 

Matriculacions 12 a 15 de juny 
 
Segon.- Fer públic el calendari a través del tauler d’anuncis de les llars d’infants, de 
l’Ajuntament i del web municipal www.llagostera.cat. 
Tercer.- Informar d’aquest acord el Consell de participació de les llars d’infants en la propera 
sessió que tingui lloc. 
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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. 
 


