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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/39 
Caràcter:  ordinària 
Data:   21 de novembre 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   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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. JGL2018/38 ordinària 14/11/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/1787   Aprovar definitivament el projecte de construcció d'una nau a la 
deixalleria - Exp. núm. 2018/1545  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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. JGL2018/38 ordinària 14/11/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/1787   Aprovar definitivament el projecte de construcció d'una nau a la 
deixalleria - Exp. núm. 2018/1545  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de construcció d’una nau sense ús específic a la 
deixalleria municipal del carrer Migjorn nº 7, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Xavier 
Planella Pujol,  amb un pressupos d’execució de 39.680,44 euros (IVA no inclós). 
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP, DOGC, i tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Altres 
 
3.1.1. PRP2018/1798   Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, com a representant de 
l'Ajuntament en el Consell Escolar de l'IES Llagostera.- Exp. núm. 2018/705  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d’Educació, com a representant de 
l’Ajuntament en el Consell Escolar de l’IES Llagostera, per al curs 2018-2019. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’IES Llagostera. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2018/1814   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/36. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/36, per un import total de 93.348,25.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/3055 al núm. F/2018/3057 
- del núm. F/2018/3059 al núm. F/2018/3062 
- del núm. F/2018/3066 al núm. F/2018/3070 
- del núm. F/2018/3089 al núm. F/2018/3091 
- del núm. F/2018/3129 al núm. F/2018/3133 
- del núm. F/2018/3179 al núm. F/2018/3182 
- del núm. F/2018/3267 al núm. F/2018/3288 
- del núm. F/2018/3294 al núm. F/2018/3312 



 

3 
 

- i els registres núm. F/2018/3026, F/2018/3047, F/2018/3050, F/2018/3051, 
F/2018/3053, F/2018/3064, F/2018/3077, F/2018/3098, F/2018/3099, F/2018/3101, 
F/2018/3102, F/2018/3184, F/2018/3188, F/2018/3190, F/2018/3195, F/2018/3196, 
F/2018/3197, F/2018/3236, F/2018/3289, F/2018/3291, F/2018/3313. 

 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/1813   Sol·licitar 2a pròrroga a la Diputació per justificar la subvenció per 
al carrer Constància dins del "Fons de cooperació 2018".- Exp. núm. 2017/277  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una segona pròrroga, fins a 28 de desembre de 
2018, per justificar la subvenció per a l’obra Reurbanització del carrer Constància, dins del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per motius no imputables a l’Ajuntament, sinó 
a l’acumulació de pluja de les darreres setmanes, tal com es justifica en l’informe adjunt. 
 
3.3.2. PRP2018/1804   Subvencionar l'AECC-Catalunya contra el càncer, per les despeses 
d'organització del dinar solidari del dia 25 de novembre de 2018.-Exp. 2018/1892  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (CIF 
G28197564)  i atorgar  una subvenció de 250,00€ per cobrir les despeses d’organització del 
dinar solidari del dia 25 de novembre de 2018. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitza el 15 de 

desembre de 2018. 
- Per a la justificació de la subvenció cal presentar per registre: 

. El document de justificació de la subvenció i còpia compulsada (es pot compulsar al 
mateix Registre General de l’Ajuntament) de les factures que generi l’objecte de la 
subvenció, amb un import igual o superior al concedit. (s’adjunta model). 
. Certificat o declaració jurada de no tenir altres subvencions rebudes pel mateix 
concepte procedents de qualsevol administració o ens públic o privat. (s’adjunta 
model). 

Tercer.- Fer constar que, el pagament de la subvenció de 250,00€ es farà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 2018/08/231/48001 –subvencions entitats socials-, 
condicionada a la presentació de la documentació justificativa. 
Quart..- Notificar-ho a l’entitat interessada.  
 
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 el secretari, que ho certifico. 
 


