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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/14 
Caràcter:  ordinària 
Data:   18 d'abril de 2018 
Horari:   de 12:45 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   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, 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. JGL2018/13 ordinària 11/04/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2018/67   Aprovar el padró de béns immobles de naturalesa rústica i urbana de l'any 
2018. Exp. núm. 2018/24  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2018/557   (Exp. núm. 2018/641) Contractar el subministrament i instal·lació d'una 
caixa nova de subministrament elèctric a la Plaça Catalunya. 
2.2.2. PRP2018/585   Contractar  la redacció del projecte executiu per a la construcció d'una 
nau prefabricada a la zona de la deixalleria municipal, i la direcció facultativa de les obres - 
Exp. núm. 2018/622  
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2.2.3. PRP2018/589   Contractar el correfoc i espectacle de foc a la plaça Catalunya de 
Llagostera a càrrec de la colla Diables de l'Onyar per al dissabte 19 de maig de 2018 amb 
motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/690  
2.2.4. PRP2018/597   Contractar JMB per a la redacció del Plec de clàusules administratives i 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques, corresponent a la contractació dels serveis de 
neteja de les instal·lacions de titularitat municipal.- 2018/708  
2.2.5. PRP2018/598   Contractar JMB per a l'assessorament i adequació de l'Ajuntament de 
Llagostera al nou marc legat en matèria de protecció de dades.-Exp. núm. 2018/724  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2018/591   Concedir a l’ ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE 
INFANTIL I JUVENIL un ajut econòmic per cobrir les despeses de la programació d'espectacles 
familiars a Llagostera durant l'any 2018. Exp. 2018/685  
2.3.2. PRP2018/594   Concedir a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de la publicació de la revista semestral "El Butlletí" i de la 
dinamització del seu web. Exp. 2018/726  
2.3.3. PRP2018/602   Concedir a l’ ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI DE LLAGOSTERA un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de les activitats, excursions, colònies i campaments que 
organitza l'Esplai durant l'any 2018. Exp. 2018/739  
 
 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2018/621   Nomenar el Sr. DOO agent interí de la policia local, amb efectes del dia 
23/04/2018 i fins el 22/07/2018. Exp. núm. 2018/745  
 
2.5. Altres 
2.5.1. PRP2018/596   Aprovar els preus públics corresponents a les entrades dels espectacles 
no gratuïts de la Festa Major 2018 i el servei de bar de l’edifici Polivalent. Exp. núm. 2018/686  
2.5.2. PRP2018/626   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a promoció turística. 
Exp. núm. 2018/639.- 
 
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. JGL2018/13 ordinària 11/04/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2018/67   Aprovar el padró de béns immobles de naturalesa rústica i urbana de 
l'any 2018. Exp. núm. 2018/24. 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica per a l’any 
2018 per l’import de 237.269,63 €. 
Segon.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 
2018 per un import de 2.126.735,37 €. 
Tercer.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Quart.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 2 de maig al 31 de juliol de 
2018. 
Cinquè.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2018/557   (Exp. núm. 2018/641) Contractar el subministrament i instal·lació 
d'una caixa nova de subministrament elèctric a la Plaça Catalunya. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 26/03/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments, la compra i instal·lació d'una caixa nova 
de subministrament elèctric a la Plaça Catalunya pel preu de 3.292,99 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 2018.06.165.21300, per un import total de 3.984,52 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. 
 
2.2.2. PRP2018/585   Contractar  la redacció del projecte executiu per a la construcció 
d'una nau prefabricada a la zona de la deixalleria municipal, i la direcció facultativa de 
les obres - Exp. núm. 2018/622  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 26/03/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’enginyer tècnic industrial Sr. XPP, mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, la redacció del projecte executiu per a la construcció d'una nau prefabricada 
a la zona de la deixalleria municipal, i la direcció facultativa de les obres, pel preu de 5.500,00 
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 2018.10.1621.62200 per un import total de 6.655,00 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. 
 
2.2.3. PRP2018/589   Contractar el correfoc i espectacle de foc a la plaça Catalunya de 
Llagostera a càrrec de la colla Diables de l'Onyar per al dissabte 19 de maig de 2018 amb 
motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/690  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar a DIABLES DE L'ONYAR (G17337072), mitjançant contracte privat, el 
correfoc i espectacle de foc a la plaça Catalunya de Llagostera per al dissabte 19 de maig de 
2018 amb motiu de la Festa Major pel preu de 6.000,00 euros (exempts d’IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2018.05.338.22610, per un import total de 6.000,00 euros. 
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. 
 
2.2.4. PRP2018/597   Contractar JMB per a la redacció del Plec de clàusules 
administratives i particulars i el Plec de prescripcions tècniques, corresponent a la 
contractació dels serveis de neteja de les instal·lacions de titularitat municipal.- 2018/708  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 10/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar JMB, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, per a la 
redacció del PCAP i PPT, corresponent a la contractació dels serveis de neteja de les 
instal·lacions de titularitat municipal, pel preu de 3.500,00 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 2018.01.920.22700 per un import total de 4.235,00 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. 
 
2.2.5. PRP2018/598   Contractar JMB per a l'assessorament i adequació de l'Ajuntament 
de Llagostera al nou marc legat en matèria de protecció de dades.-Exp. núm. 2018/724  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 10/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar l’empresa JMB "LEGALMENT" , mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, per a l'assessorament i adequació de l'Ajuntament de Llagostera al nou marc legal 
en matèria de protecció de dades., pel preu de 2.470,00 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 2018.01.920.22706 per un import total de 2.988,70 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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2018/591   Concedir a l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE 
INFANTIL I JUVENIL un ajut econòmic per cobrir les despeses de la programació 
d'espectacles familiars a Llagostera durant l'any 2018. Exp. 2018/685  
 
S’acorda per unanimitat: 
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  d’un import 
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màxim de 5.000,00 € per cobrir les despeses de l’organització de la programació d'espectacles 
familiars a Llagostera 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.  
 
2.3.2. PRP2018/594   Concedir a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de la publicació de la revista semestral "El Butlletí" i 
de la dinamització del seu web. Exp. 2018/726  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-
TISORES (G17455304)  i atorgar  una subvenció  de 3.500,00.-€ per cobrir les despeses de la 
publicació de la revista semestral "El Butlletí" i de la dinamització del seu web. 
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: 
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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. 

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.  
 
2.3.3. PRP2018/602   Concedir a l'ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI DE LLAGOSTERA un 
ajut econòmic per cobrir les despeses de les activitats, excursions, colònies i 
campaments que organitza l'Esplai durant l'any 2018. Exp. 2018/739  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI DE 
LLAGOSTERA (G55163471)  i atorgar  una subvenció  de 1.000,00.-€ per cobrir les despeses 
de les activitats, excursions, colònies i campaments que organitza l'Esplai durant l'any 2018. 
Segon.-  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 
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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.  
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2018/621   Nomenar el Sr. DOO agent interí de la Policia Local, amb efectes del 
dia 23/04/2018 i fins el 22/07/2018. Exp. núm. 2018/745  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor DOO, amb DNI XXXXXXXXX, com a agent de la 
Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
Local, categoria agent, amb efectes del dia 23 d’abril de 2018 i fins al 22 de juliol de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
Tercer.- Aquest nomenament quedarà sense efecte en cas de manifesta inidoneïtat. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.5. Altres 
 
2.5.1. PRP2018/596   Aprovar els preus públics corresponents a les entrades dels 
espectacles no gratuïts de la Festa Major 2018 i el servei de bar de l’edifici Polivalent. 
Exp. núm. 2018/686  
 
S’acorda per unanimitat: 



 

8 
 

Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les entrades dels espectacles no gratuïts 
de la Festa Major 2018 i el servei de bar de l’edifici Polivalent. 
 
Entrades dels espectacles no gratuïts 
 
Dia Espectacle Preu públic 

20/05/2018 CONCERT: ORQUESTRA MARAVELLA Taquilla: 6 € 

22/05/2015 CONCERT: TOMEU PENYA Anticipada: 10 € 
Taquilla: 12 € 

 
Servei de bar Edifici Polivalent 
 
Aigua 1 € 
Xarrups, cervesa, refrescos... 2 € 
Red Bull 3 € 
Ratafia/ licor 3 € 
Combinat 4,5 € 
Combinat Red Bull 5 € 
Ampolla cava 8 € 
Copa de cava 1 € 
Got reutilitzable 1 € 
 
2.5.2. PRP2018/626   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a promoció 
turística. Exp. núm. 2018/639.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de promoció turística durant els anys 2018 i 2019, el text del qual consta a 
l‘expedient. 
Segon.- Aprovar la despesa de 3.390,00 € per a l’any 2018 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2018.12.432.46500 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost municipal de 
l’exercici 
2019 per un import de 3.390,00 €, corresponent al cost del conveni per a l’any 2019. 
Quart.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest 
acord. 
Cinquè.- Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i 
la tramesa d’aquesta resolució 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 
de Catalunya. 
 
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. PRP2018/637   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/11. Exp. núm. 2018/216  
 



 

9 
 

S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/11, per un import total de 144.714,77.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/831 al núm. F/2018/835 
- del núm. F/2018/843 al núm. F/2018/845 
- del núm. F/2018/849 al núm. F/2018/851 
- del núm. F/2018/865 al núm. F/2018/934 
- del núm. F/2018/1062 al núm. F/2018/1068 
- del núm. F/2018/1071 al núm. F/2018/1083 
- del núm. F/2018/1089 al núm. F/2018/1110 
- i els registres núm. F/2018/514, F/2018/790, F/2018/791, F/2018/793, F/2018/805, 

F/2018/806, F/2018/829, F/2018/839, F/2018/840, F/2018/854, F/2018/855, 
F/2018/863, F/2018/971, F/2018/972, F/2018/974 i F/2018/1012. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/630   Aprovar la certificació d'obres número 5 amb preus contradictoris 
del contracte d'obres per la reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre 
i Sant Feliu, lot número 2. Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació número 5 i els preus contradictoris números 1 al 7, de l’obra 
“reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero dos, 
corresponent al carrer de Sant Feliu, expedida pel tècnic director de l’obra en data 26 de febrer 
de 2018 per import de 40.608,36 (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 40.608,86 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.2.2. PRP2018/631   Aprovar la certificació d'obra número 6 del contracte d'obres de 
reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu. lot número 2. 
Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació 6 de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de 
Setembre i Sant Feliu” del Lot numero dos, corresponent al carrer de Sant Feliu, expedida pel 
tècnic director de l’obra en data 26 de març de 2018 per import de 37.865,29 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 37.865,29 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/639   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a participació ciutadana: 
Pressupostos participatius Llagostera 2019. Exp. núm. 2018/782.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Donar conformitat al projecte de pressupostos participatius #Llagostera2019, redactat 
per l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, amb un pressupost de 10.150,00 €. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.000,00 €, import màxim 
subvencionable 
 
3.3.2. PRP2018/636   Sol·licitud de subvenció a la Diputació per a la campanya "Del Pla a 
l'Acció" any 2018. Línia 1 (Comptabilitat energética i Punt d'informació energética). Exp. 
núm. 2018/779.-  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2018-2019 de la Diputació 
de Girona, amb les següents actuacions: 
Línia 1.-  
a) Servei comarcal de comptabilitat energètica 2018-2019 
b) Punt d’informació energètica municipal 2018-2019 
Segon.- Donar conformitat a les següents memòries redactades per l’Àrea de Medi Ambient del 
Consell Comarcal del Gironès: 
a) Servei comarcal de comptabilitat energètica al Gironès 2018-2019 
b) Punt d’infoenergia de Llagostera 2018-2019 
Tercer.- Encarregar al Consell Comarcal del Gironès la realització dels serveis de comptabilitat 
energètica i del punt d’infoenergia de Llagostera durant els anys 2018 i 2019. 
Quart.- Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció de les 
actuacions, de consignar crèdit suficient en el pressupost 2019 per a la despesa que se’n 
derivi. 
 
3.4. Altres 
 
3.4.1. PRP2018/635   Aprovar inicialment les bases dels ajuts per a l'escolarització a les 
llars d'infants municipals 2018-2019. Exp. núm. 2018/770.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment les bases que han de regir els ajuts concedits per l’Ajuntament de 
Llagostera per a l’escolarització a les llars d’infants municipals per al curs 2018-2019. 
Segon.- Aprovar la convocatòria per al curs 2018-2019 i la despesa derivada de la 
convocatòria per un import màxim de 15.740,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.08.231.48002. 
Tercer.- Aprovar la reserva de 7.260,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.08.231.48002, import destinat a un màxim de 4 places d’extrema necessitat social, que 
segons informes de les tècniques de l’Àrea de Serveis Socials necessitin l’escolarització a les 
llars d’infants municipals el curs 2018-2019 amb subvenció del 100 %, les quals no queden 
sotmeses a aquestes bases reguladores. 
Quart.- Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment. 
Cinquè.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies al BOP de Girona i al tauler d’edictes 
electrònic (e-Tauler) de l’Ajuntament. Si no s’hi presenten al·legacions, es consideraran 
aprovades definitivament. 
 
3.4.2. PRP2018/633   Aprovar les normes de preinscripció a les llars d'infants municipals 
per al curs 2018-2019. Exp. núm. 2018/711. 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar les següents bases i el següent procediment de la preinscripció i la 
matriculació a les llars d’infants municipals per al curs 2018-2019: 
a) El curs 2018-2019 podran estar en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu. Es prioritzarà 
emplenar les places del Carrilet. El Niu només obrirà les aules de P1 i de P2 necessàries per 
atendre les sol·licituds que sobrepassin la capacitat del Carrilet.  
b) Serveis que oferiran els centres: 
El Carrilet:  
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 
Bon dia (màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 40 alumnes) 
El Niu: 
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
c) Les places ofertades són: 
- P0: 8 places al Carrilet (nascuts entre l’1 de gener i el 14 de maig de 2018). Si abans del 29 
de març de 2019 hi ha 8 preinscripcions més, s’obrirà una aula de P0 al Niu. Tant en un cas 
com en l’altre tindran prioritat els infants empadronats a Llagostera. 
- P1: totes les places que sol·licitin en el període de preinscripció infants empadronats a 
Llagostera (nascuts el 2017) 
- P2: totes les places que sol·licitin en el període de preinscripció els infants empadronats a 
Llagostera (nascuts el 2016) 
d) Tindran prioritat per ser admesos, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest 
termini, els infants empadronats a Llagostera.  
e) Les aules de P1 i de P2 podran tenir una ràtio incrementada en un 10 %, però es prioritzarà 
fer grups heterogenis si del nombre de preinscripcions de cada nivell no en resulten grups 
sencers.  
f) Es podrà configurar una aula mixta P1/P2, si del nombre de preinscripcions de cada nivell no 
en resulten grups sencers. 
g) Aprovar el següent barem per a P0, que s’aplicarà si el nombre de preinscripcions és 
superior a 8 i inferior a 16: 
 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES 8 PLACES DE P0: 
 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2018-2019 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
 
h) Aprovar el següent barem per adjudicar les places lliures de menjador del Carrilet fins arribar 
al màxim de 40: 
 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2018-2019 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
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Segon.- Comunicar aquestes bases a tots els pares amb fills en edat de P0 a P2 durant el curs 
2018-2019. 
 
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 la secretària accidental, que ho 
certifico. 
 


