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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/12 
Caràcter:  ordinària 
Data:   27 de març de 2019 
Horari:   de 13:00 fins a 13:22 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT, que presideix la sessió  
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Han excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i la Sra. Anna Hereu  
Masó, regidora del PDeCAT.   
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, 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. JGL2019/11 ordinària 20/03/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/401   Subvenció Oncolliga.   
 
2.1.2. PRP2019/430   Atorgar una subvenció a l'entitat Club Patinatge Llagostera, temporada 
2018/2019. Exp.: 2019/598.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.2.1. PRP2019/426   Nomenar la Sra. ACCM com a tècnica social, en règim de funcionària 
interina, amb efectes del dia 01/04/2019. Exp. núm. 2019/694.  
 
2.2.2. PRP2019/432   Nomenar el Sr. MRM com a agent interí de la policia Local, amb efectes 
del dia 01/04/2019. Exp. núm. 2019/686. 
 
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. JGL2019/11 ordinària 20/03/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/401   Subvenció Oncolliga.   
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA 
(G17808098)  i atorgar  una subvenció de 600 € per cobrir les despeses de l’organització de 
l’acte de  sensibilització dels drets de la dona del dia 8  de Març i l’acte de sensibilització 
d’activitats foment de la salut en malalts de càncer del 5 de Maig. 
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 2019 , 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre 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 .  
- 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. 
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- 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.  
 
2.1.2. PRP2019/430   Atorgar una subvenció a l'entitat Club Patinatge Llagostera, 
temporada 2018/2019. Exp.: 2019/598.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB PATINATGE LLAGOSTERA 
(G17481722)  i atorgar  una subvenció de 5.175,00€ per cobrir les despeses de l’organització 
per la temporada 2018/2019. 
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 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre 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 la temporada 
2018/2019.  

- 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 
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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. PRP2019/426   Nomenar la Sra. ACCM tècnica social, en règim de funcionària 
interina, amb efectes del dia 01/04/2019. Exp. núm. 2019/694.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Nomenar per urgència, la Sra. ACCM, amb DNI XXXXXXX, tècnica social, en règim 
de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic mitjà 
(subgrup A2), amb una dedicació de 37,5 hores/setmana, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 
i fins a la cobertura de la plaça mitjançant procés selectiu o amortització d’aquesta. 
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.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Quart.- Comunicar-ho a la Sra. ACCM. 
 
2.2.2. PRP2019/432   Nomenar el Sr. MRM com a agent interí de la policia Local, amb 
efectes del dia 01/04/2019. Exp. núm. 2019/686.  
municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de l’Alcaldia, 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar, per urgència, el Sr. MRM, amb DNI XXXXXXXX, com a agent interí de la 
Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
Local, categoria agent, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 i fins a la reincorporació al seu lloc 
de treball del Sr. AALL 
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.- .- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la seguretat social 
Cinquè.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2019/457   Contractar els treballs de millora de diversos camins veïnals - Exp. 
núm. 2019/630  
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 26/03/2019  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 veïnals, pel 
preu de 12.799,79 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 2019.10.454.61900 per un import total de 15.487,75 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 Hisenda 
 
3.2.1. PRP2019/458   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/8. Exp. núm. 2019/182.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/8, per un import total de 62.476,42.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/643 al núm. F/2019/649 
- del núm. F/2019/659 al núm. F/2019/679 
- del núm. F/2019/683 al núm. F/2019/690 
- i els registres núm. F/2019/162, F/2019/222, F/2019/458 i F/2019/656. 

 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2019/456   Aprovar inicialment bases ajuts llars infants 2019-2020. Exp. núm. 
2019/721. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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 2019-2020. 
Segon.- Aprovar la convocatòria per al curs 2019-2020 i la despesa derivada de la 
convocatòria per un import màxim de 13.769,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2019.08.231.48002. 
Tercer.- Aprovar la reserva de 7.986,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2019.08.231.48002, 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 2019-2020 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. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i mig  de dues 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. 
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