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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/19 
Caràcter:  ordinària 
Data:   30 de maig de 2018 
Horari:   de 12:45 fins a 13:05 
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. 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. JGL2018/18 ordinària 16/05/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/839   Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, de subvencions per a 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes, pel període d'octubre de 2017 fins el 
30 de juny de 2018.-Exp. núm. 2018/613  
 
2.1.2. PRP2018/856   Subvencions a tercers (2018/282): Concedir a l'Associació Gats108 
l'ajuda anual. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.2.1. PRP2018/850   Desestimar el recurs de reposició presentat pel Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya. Exp. núm. 2018/448  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2018/862   Aprovar el preu públic del Casal Jove 2018 de l'Espai Jove CLV. Exp. 
núm. 2018/930  
 
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. JGL2018/18 ordinària 16/05/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/839   Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, de subvencions per a 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes, pel període d'octubre de 2017 
fins el 30 de juny de 2018.-Exp. núm. 2018/613  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona, de subvencions per a actuacions de lluita i control integral de plagues 
urbanes, amb les següents actuacions: 

§ Desratització a xarxa de clavegueram, llars d’infants municipals i escoles 
§ Desinsectació de llars d’infants municipals, escoles i edifici de serveis socials 
§ Control d’aus al nucli urbà 
§ Control de mosquit tigre 

Amb un pressupost total de 7.850,88 €, d’octubre de 2017 a juny de 2018. 
Segon.- Sol·licitar a DIPSALUT una subvenció de 5.495,62€, corresponent al 70% del 
pressupost total de les actuacions, import màxim subvencionable. 
 
2.1.2. PRP2018/856   Subvencions a tercers (2018/282): Concedir a l'Associació Gats108 
l'ajuda anual. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ GATS108 (G55290787) i 
atorgar  una subvenció de 300,00 € per cobrir les despeses de l'entitat ASSOCIACIÓ GATS 
108, pel manteniment de les colònies de gats de carrer 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 
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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. PRP2018/850   Desestimar el recurs de reposició presentat pel Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya. Exp. núm. 2018/448  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya en data 8 de maig de 2018 i amb registre d’entrada 2018/2269. 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2018/862   Aprovar el preu públic del Casal Jove 2018 de l'Espai Jove CLV. 
Exp. núm. 2018/930  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a la programació del Casal Jove 2018 de 
l’Espai Jove CLV  (del 25 de juny al 27 de juliol de 2018). 
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Taller Preu públic Previsió d’assistents/ingressos 

Casal Jove 2018 100.-€/ amb carnet jove CLV 25 assistents (2.500.-€) 
140.-€ / sense carnet jove CLV 4 assistents (560.-€) 

 
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. PRP2018/895   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/16. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/16, per un import total de 104.278,09.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1183 al núm. F/2018/1187 
- del núm. F/2018/1202 al núm. F/2018/1205 
- del núm. F/2018/1207 al núm. F/2018/1212 
- del núm. F/2018/1224 al núm. F/2018/1235 
- del núm. F/2018/1301 al núm. F/2018/1305 
- del núm. F/2018/1384 al núm. F/2018/1386 
- del núm. F/2018/1388 al núm. F/2018/1390 
- del núm. F/2018/1405 al núm. F/2018/1411 
- del núm. F/2018/1427 al núm. F/2018/1454 
- del núm. F/2018/1454 al núm. F/2018/1460 
- del núm. F/2018/1474 al núm. F/2018/1483 
- del núm. F/2018/1505 al núm. F/2018/1511 
- i els registres núm. F/2018/1170, F/2018/1179, F/2018/1180, F/2018/1265, 

F/2018/1266, F/2018/1284, F/2018/1285, F/2018/1372, F/2018/1382, F/2018/1456, 
F/2018/1488 i F/2018/1500. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/881   Aprovar la certificació nº 4 de les obres d'urbanització del sector 
SUD-10 _Exp. núm. 2017/1041.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 4 de l’obra ”Urbanització del sector SUD-10, Domingo 
Pascual Carbó”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 30 d’abril de 2018 per import de 
44.723,49 € (IVA Inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 44.723,49 € (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 el present acord a l’empresa adjudicatària. 
 
3.2.2. PRP2018/898   Aprovar la relació classificada de les ofertes del contracte d'obres 
de reurbanització del carrer Constància presentada per la Mesa de contractació. Exp. 
núm. 2018/445  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per 
ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades 
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, es la presentada 
per Técnicas de mejora de la movilidad SL per import de 121.700,42 € i 25.557,09 € en 
concepte del 21 % d’IVA. 
 
Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades: 
 

Ofertant Preu 
Oferta 
Econòmica 

Millora 
1 

Millora 
2 

Millora 
3 

Millora 
4 

Total 
Puntua
ció Ordre 

Aglomerats Girona 
SA 130.656,77 € 55,89 5 5 0 0 65,89 2 
Massachs Obres i 
Paisatges SLU 139.788,69 € 52,24 5 5 0 0 62,24 4 
Tècnicas para la 
mejora de la 
movilidad SL 121.700,42 € 60,00 5 5 5 20 95,00 1 
Construccions Fusté 
SA 133.396,34 € 54,74 5 5 0 0 64,74 3 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord i requerir a l’ empresa Técnicas para la mejora de la movilidad 
SL, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, 
presenti la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en 
l’article 146.1 del TRLCSP per justificar la seva capacitat, la seva solvència econòmica i 
financera i la seva solvència tècnica , i aporti la  documentació següent: 

 - DNI del legal representant de l’empresa 
 - NIF de l’empresa 
 - Escriptura de constitució de l’empresa i si s’escau de la seva modificació 
 - Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions de 

contractar d’acord amb els articles 60 i 61 del Real decret legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 - Declaració de la xifra anual de negocis dels tres últims exercicis econòmics tancats i 
còpia compulsada o original dels comptes anuals dipositats al registre mercantil. 

 - Declaració de les obres efectuades en els darrers 10  anys, avalada per certificats 
de bona execució per les obres més importants. 

 - Descripció de l’equip tècnic  i unitats tècniques participants en el contracte. 
 - Declaració indicant la plantilla mitjana de l’empresa i el nombre de personal directiu 

dels últims tres anys. 
 - Declaració de la maquinària i el personal que disposi l’empresari per realitzar el 

contracte. 
 - Inscripció al Registre d’Empreses acreditades (REA). 
 - Certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la seguretat social 
 - Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva d’acord amb la 

clàusula 22 del PCAP i en la forma prevista en els articles 96.1 del TRLCSP (5% de 
l’import d’adjudicació). 

Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
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mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.  
Quart.-  Publicar aquest acord al perfil del contractant. 
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, 
contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/880   Subvencions a tercers 2018/1001: Concedir una subvenció nominal 
directe a l'ADF per les actuacions de prevenció d'incendis de l'any 2018.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE 
LLAGOSTERA (G17897679) i atorgar  una subvenció de 12.000,00 € per cobrir les despeses 
de l’organització ADF Llagostera per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals 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 14 de desembre 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 al període: del 
15 de desembre de 2017 al 14 de desembre del 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. 
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Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3.3.2. PRP2018/866   Subvenció a l'AMPA CEE Palau, per a dos infants del municipi, 
perquè assisteixin al casal d’estiu especialment adaptat per a infants i joves amb 
pluridiscapacitat, del 25 de juny fins el 27 de juliol de 2018.-Subvencions a tercers 
2018/980  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AMPA CEE DE PALAU (G17053935)  i 
atorgar  una subvenció de 900,00 €, perquè dos infants del municipi assisteixen al casal d’estiu 
especialment adaptat per a infants i joves amb pluridiscapacitat, del 25 de juny fins el 27 de 
juliol de 2018. 
Segon.-  Aprovar la despesa corresponent d’import 900,00€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 2018.08.231.48004. 
Tercer.- Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins el 15 de 

setembre 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 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. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- 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.  
 
3.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.4.1. PRP2018/891   Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018. Exp. núm. 
2018/1046  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Llagostera, per a l’exercici 
2018, segons el quadre que figura tot seguit : 
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Denominació grup Nbre. vacants Forma d’accés 
Caporal policia local C2 2 Promoció interna 

 
Segon.- Publicar l’Oferta Pública d’Ocupació al BOP, al DOGC, i trametre còpia a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat. 
 
3.4.2. PRP2018/884   Contractar la Sra. MSO com a educadora de la llar d'infants, amb 
efectes del dia 01/06/2018. Exp. núm. 2018/1043  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral, a temps complet i per urgència, la Sra. MSO, amb NIF 
XXXXXXXXXXX, com a educadora infantil de la llar d’infants El Niu, amb una dedicació horària 
de 37,5 hores/setmanals, de dilluns a divendres, de les 8.30h a les 12.30h i de les 15h a les 
18h, amb efectes del dia 1 de juny de 2018 i fins a la reincorporació de la Sra. Vanesa 
Fernández Serrano,i com a màxim fins al 31 de juliol de 2018 data en que finalitza el curs 
2017/2018. 
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. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una i cinc minuts 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. 
 


