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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/13 
Caràcter:  ordinària 
Data:   3 d'abril de 2019 
Horari:   de 12:45 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
 
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. JGL2019/12 ordinària 27/03/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/461   Atorgar una subvenció al Club Taekwondo Llagostera, any 2019.  
 
2.1.2. PRP2019/471   Atorgar una subvenció a l'entitat Peu a baix Motorsport Club Girona, any 
2019. Exp.: 2019/619.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.2.1. PRP2019/482   Contractar com a educadora infantil la Sra. RDT, amb efectes del dia 
03/04/2019 i fins el 31/07/2019. Exp. núm. 2019/773  
 
2.2.2. PRP2019/483   Contractació laboral a temps parcial de la Sra. JCF com a educadora, 
amb efectes del dia 03/04/2019. Exp. núm. 2019/770  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2019/455   Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d'Educació, com a 
representant de la Comissió de Garanties d'Admissió de Primària, per al curs 2019-2020.-Exp. 
núm. 2019/724  
 
2.3.2. PRP2019/484   Aprovar l'aportació anual al Consorci ATMG per a l'any 2019.- Exp. núm. 
2019/760.  
 
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. JGL2019/12 ordinària 27/03/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/461   Atorgar una subvenció al Club Taekwondo Llagostera, any 2019  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB TAEKWONDO LLAGOSTERA 
(G55118335)  i atorgar  una subvenció de 2.625,00€ 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.  
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- 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.  
 
2.1.2. PRP2019/471   Atorgar una subvenció a l'entitat Peu a baix Motorsport Club Girona, 
any 2019. Exp.: 2019/619.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat PEU A BAIX MOTORSPORT CLUB 
GIRONA (G17867847) relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per cobrir les despeses de 
l’organització de l’activitat 5è. Ral.li Legend de les Corbes-Memorial Eduard Carreras Martí, el 
dia 15 de juny 2019 i atorgar  una subvenció de 1.000,00€ per cobrir les despeses de 
l’organització d’aquesta activitat. 
Segon.-  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 
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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.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2019/482   Contractar com a educadora infantil la Sra. RDT, amb efectes del dia 
03/04/2019 i fins el 31/07/2019. Exp. núm. 2019/773.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, la Sra. RDT, amb NIF 
XXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 2018/2019, 
amb una dedicació de 37,5 hores/setmanals i amb efectes del dia 3 d’abril de 2019 i fins el 31 
de juliol de 2019. 
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.- Publicar la contractació en el BOP. 
Quart.- Notificar el present acord a la Sra. RDT. 
 
2.2.2. PRP2019/483   Contractació laboral a temps parcial de la Sra. JCF com a 
educadora, amb efectes del dia 03/04/2019. Exp. núm. 2019/770.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada, a temps parcial i per urgència, la 
Sra. FCF, amb NIF XXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al 
curs 2018/2019, amb una dedicació de 18’75 hores/setmanals, que representa el 50% de la 
jornada ordinària, i amb efectes del dia 3 d’abril de 2019 i fins el 31 de juliol de 2019. 
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.- Publicar la contractació en el BOP. 
Quart.- Notificar el present acord a la Sra. JCF. 
 
2.3. Altres 
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2.3.1. PRP2019/455   Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d'Educació, com a 
representant de la Comissió de Garanties d'Admissió de Primària, per al curs 2019-2020.-
Exp. núm. 2019/724.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, regidora d’Edudació, com a representant de la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària, per al curs 2019-2020. 
Segon.- Comunicar-ho als Serveis Territorials de Girona, del Departament d’Ensenyament. 
 
2.3.2. PRP2019/484   Aprovar l'aportació anual al Consorci ATMG per a l'any 2019.- Exp. 
núm. 2019/760.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’aportació anual d’import 21.852,94€ al Consorci ATMG (Autoritat Territorial 
de la Mobilitat de l’àrea de Girona), per a l’any 2019. 
Segon.- Fer efectiu el pagament de 21.852,94€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
2019.03.942.46704. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2019/478   Aprovar inicialment el projecte de les instal·lacions, distribució 
interior i tancaments obertures d'una nau per a l'activitat d'espai multifuncional a la 
deixalleria municipal  - Exp. núm. 2019/676.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic d’instal·lacions, distribució interior i tancaments 
obertures d’una nau per a l’activitat d’espai multifuncional a la deixalleria municipal del carrer 
Migjorn nº 7, promogut per l’Ajuntament de Llagostera i redactat per l’enginyer industrial Sr. 
Teodor Pulido Sureda, amb un pressupost d’execució per contracta de 54.213,59 euros, IVA no 
inclós.  
Segon.-  Sotmetre a informació pública el projecte, durant el termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s’inseriran al BOP i tauler d’edictes electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de 
l’ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  
Tercer.- En cas que no es formuli cap al·legació, l’aprovació inicial del projecte quedarà 
elevada a definitiva sense necessitat d’ulterior acord exprés i es procedirà a la corresponent 
publicació, de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2019/503   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/9. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/9, per un import total de 154.143,18.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/695 al núm. F/2019/705 
- del núm. F/2019/707 al núm. F/2019/710 
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- del núm. F/2019/718 al núm. F/2019/720 
- del núm. F/2019/723 al núm. F/2019/735 
- del núm. F/2019/742 al núm. F/2019/762 
- del núm. F/2019/764 al núm. F/2019/767 
- del núm. F/2019/769 al núm. F/2019/771 
- i els registres núm. F/2019/392, F/2019/400, F/2019/401, F/2019/514, F/2019/533, 

F/2019/534, F/2019/536, F/2019/,642 i F/2019/682. 
 
Abans de tancar la sessió el Sr. secretari informa del següent mail rebut de la Junta 
Electoral de Zona de Girona (jez_girona@gencat.cat, 02-04-2019, 12:00):  
 
“Us notifico que en relació a l’escrit presentat per una ciutadana en data 30-03-19, en nom i 
representació de l’entitat Aixeca’t-Levántate, en el qual sol·licita , entre altres, la retirada dels 
elements existents  en la façana de l’Ajuntament, que vulneren la neutralitat institucional de 
l’Ajuntament de  Llagostera,  la Junta Electoral de Zona de Girona  en data 1-4-2019 ha 
acordat: 
 Partint del Conveni de Drets Humans i de l’article 20 de la Constitució Espanyola que recull el 
dret a la  llibertat d’expressió i el punt 4 del referit article, es valora la necessitat d’examinar, 
atesa la falta de regulació d’un contingut concret, en cada moment els límits del dret de llibertat 
d’expressió  sempre tenint en compte el context i les circumstàncies que concorren en els 
casos que es plantegen. 
Sense oblidar que el dret a la llibertat d’expressió és un dels drets fonamentals de la 
democràcia perquè facilita sense entrebancs la comunicació pública i lliure, sense la qual no 
seria possible el debat polític i la reflexió que finalment es materialitza en el vot, en els supòsits 
plantejats es fa  necessari determinar si la col·locació per part de la mateixa Administració, en 
edificis públics propis, en aquest cas  de l’Ajuntament  de  Llagostera   i ...,  de determinats 
símbols i pancartes durant el procés electoral està emparat per aquest dret o pel contrari cal la 
seva limitació. 
Entenem que amb independència del pensament polític dels partits que ostenten el Govern que 
lògicament poden, en el procés electoral, expressar sense límits els seus pensaments o fites 
socials i polítiques, fins i tot els seus treballadors, també es cert  que cal preservar en el context 
d’aquest procés electoral la imparcialitat de l’Administració com a Institució aliena dels qui la 
governen en cada moment, tot i que els missatges amb càrrega ideològica siguin àmpliament 
acceptats per les majories polítiques.    
Per tot això, i tenint en compte  les resolucions de la Junta Electoral Central  de data 11 de 
març de 2019 (Ref. 293/840) i la de data 18 de març de 2019,  s’acorda que els símbols i 
pancartes hauran de ser retirats mentre duri el procés electoral, de les façana de l’Ajuntament 
de Llagostera i .... en el termini de 48 hores des que es faci efectiva la notificació. 
Així mateix, s’acorda que siguin retirats dels col·legis electorals els mateixos símbols i 
pancartes com a molt tard el dia 26 d’abril de 2019, a les 24’00h. 
Es deneguen la resta de peticions formulades en l’escrit  presentat per una ciutadana, en 
representació de l’entitat Aixeca’t-Levántate.... 
Us faig saber que aquest correu electrònic serveix de notificació en forma, i que contra els 
acords de la Junta Electoral de Zona es pot interposar recurs en el termini i forma establerts en 
l’article 21 de la LOREG, el qual no tindrà efectes suspensius. 
La Secretària de la Junta Electoral de Zona”. 
  
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 el secretari, que ho certifico. 
 


