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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/37 
Caràcter:  ordinària 
Data:   7 de novembre de 2018 
Horari:   de 12:30 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   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
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. JGL2018/36 ordinària 31/10/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/1733   Subvencionar l'Escola Puig de les Cadiretes, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes, per al curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 2018/1860  
 
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: 
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1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/36 ordinària 31/10/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/1733   Subvencionar l'Escola Puig de les Cadiretes, en concepte de 
despeses, funcionament i projectes, per al curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 
2018/1860.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’escola Puig de les Cadiretes i atorgar una 
subvenció nominativa directa de 3.000,00 €, en concepte de despeses, funcionament i 
projectes per al curs 2018-2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada i justificar les depeses, amb el formulari 

corresponent, finalitza el dia 31 de gener de 2019, 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. 

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

- 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’escola Puig de les Cadiretes.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1740   Contractar la millora de diversos camins dels veïnats de 
Cantallops, Llobatera, St. Llorenç, Creu de Serra i Pocafarina - Exp. núm. 2018/1797  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/10/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de millora de diversos camins dels veïnats de 
Cantallops, Llobatera, St. Llorenç, Creu de Serra i Pocafarina, pel preu de 7.587,42 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 2018.10.454.61900 per un import total de 9.180,78 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. 
 
3.1.2. PRP2018/1739   Contractar la millora de diversos camins dels veïnats de Ganix, 
Mata, Bruguera, Gaià i Panedes - Exp. núm. 2018/1796  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/10/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de millora de diversos camins 
dels veïnats de Ganix, Mata, Bruguera, Gaià i Panedes, pel preu de 7.388,74 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 2018.10.454.61900 per un import total de 8.940,38 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. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2018/1756   Autoritzar la pròrroga d'un any de la comissió de serveis del Sr. 
MHP a l'Ajuntament de Salt. Exp. núm. 2017/1875  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Autoritzar una pròrroga d’un any de la comissió de serveis del Sr. MHP, amb DNI 
XXXXXXXX, agent de la Policia Local de Llagostera, per seguir ocupant la plaça d’agent de la 
Policia Local a l’Ajuntament de Salt, amb efectes del dia 16 de novembre de 2018 i fins al 15 de 
novembre de 2019. 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Ajuntament de Salt. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2018/1751   Aprovar la convocatòria de la subvenció en règim de lliure 
concurrència per al foment de l'agricultura i ramaderia ecològica per l'any 2018 a 
Llagostera. Exp. núm. 2018/1882  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la convocatòria per concedir les subvencions per al foment de l’agricultura i la 
ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2018. 
Segon.- Aprovar la despesa derivada de l’atorgament de les subvencions amb càrrec a la 
partida 2017.10.419.47900 fins a un màxim de 3.000 €. 
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Tercer.- 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. 
Quart.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la subvenció a la BDNS i procedir a 
donar-ne publicitat a la web municipal juntament amb les bases aprovades i el model de 
sol·licitud. 
 
3.3.2. PRP2018/1750   Contractar ACTIESCOLA SLU, per a serveis del TEA 2018_2019 
Exp. núm. 2018/1788  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 23/10/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs de Contractar ACTIESCOLA, SLU. Per als tallers 
d'estudi assistit (TEA) 2018-2019 a l'Escola Lacustària i l'Escola Puig de les Cadiretes., pel 
preu de 5978,36 euros (exempt IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, pel període 
Novembre- Desembre de 2018 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.07.3231.22710 per 
un import total de 1855,36 euros, exempt d’ IVA. 
Quart.- Adoptar el compromís de configurar dotació econòmica suficient pel període Gener- 
Maig de 2019 a l’aplicació pressupostària corresponent de 2019, per un import total de 4123 
euros, exempt d’ IVA.  
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.4.1. PRP2018/1755   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/34. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/34, per un import total de 149.616,38.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2785 al núm. F/2018/2796 
- del núm. F/2018/2829 al núm. F/2018/2832 
- del núm. F/2018/2849 al núm. F/2018/2852 
- del núm. F/2018/2860 al núm. F/2018/2876 
- del núm. F/2018/2882 al núm. F/2018/2884 
- del núm. F/2018/2886 al núm. F/2018/2894 
- del núm. F/2018/2928 al núm. F/2018/2930 
- del núm. F/2018/2966 al núm. F/2018/2969 
- del núm. F/2018/3018 al núm. F/2018/3021 
- del núm. F/2018/3092 al núm. F/2018/3097 
- del núm. F/2018/3103 al núm. F/2018/3126 
- del núm. F/2018/3134 al núm. F/2018/3174 
- del núm. F/2018/3176 al núm. F/2018/3177 
- i els registres núm. F/2018/2798, F/2018/2799, F/2018/2802, F/2018/2803, 

F/2018/2805, F/2018/2806, F/2018/2845, F/2018/2847, F/2018/2879, F/2018/2932, 
F/2018/2933, F/2018/2973, F/2018/3029, F/2018/3048, F/2018/3052, F/2018/3054, 
F/2018/3065 i F/2018/3088. 

 



 

5 
 

3.5. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.5.1. PRP2018/1746   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a l'adquisició d'un pis al 
carrer Major per a habitatge social. Exp. núm. 2018/1888.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions a ajuntaments 
per a inversions en  l’adquisició d’habitatge social, amb l’adquisició d’un pis al carrer Major, 2, 
baixos 1a. per un import de 39.000,00 €. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 29.250,00 €, import màxim subvencionable. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia i cinc minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


