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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/14 
Caràcter:  ordinària 
Data:   10 d'abril de 2019 
Horari:   de 12:41 fins a 12:57 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT,  que presideix la sessió.  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Han excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
i el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT. 
 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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. JGL2019/13 ordinària 03/04/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2019/521   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2019 del pressupost .Expt. núm. 
2019/835. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2019/524   Atorgar una subvenció a l'entitat Club Futbol Base Llagostera. Exp. 
2019/826. 
2.2.2. PRP2019/525   Atorgar una subvenció al Club Petanca Llagostera. Exp.: 2019/592.  
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2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2019/515   Acordar l'adhesió a la borsa de treball de personal bibliotecari i tècnic 
auxiliar de biblioteca de la Diputació de Girona. Exp. núm. 2019/839  
2.3.2. PRP2019/517   Nomenar el Sr. NEO  com a agent interí de la policia local, amb efectes 
del 17/04/2019 i fins a finalitzar la comissió de serveis de l'agent TIP 1007. Exp. núm. 2019/836  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2019/519   Aprovar la segona i última pròrroga, fins el 30 d'abril de 2020, del 
contracte de gestió de serveis públics, en modalitat de concessió, amb l'empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, per a la gestió del servei d'aparcament amb 
limitació horària a diversos carrers de Llagostera (zona blava).- Exp. núm. 2015/1606.  
2.4.2. PRP2019/523   Aprovar bases del concurs de disseny de gots per a Festa Major, punt 
Lila 2019  Exp. núm. 2019/832.  
 
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. JGL2019/13 ordinària 03/04/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents)  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/521   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2019 del pressupost .Expt. 
núm. 2019/835 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.3/2019, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall: 
 

Aplicació que genera els ingressos Import 
60300. Aprofitament urbanístic urb. La Canyera 1.738.229,85 € 
Aplicació de despesa  
02.151.62100  Obres  urbanització La Canyera 1.738.229,85 € 

 
 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/524   Atorgar una subvenció a l'entitat Club Futbol Base Llagostera 
Exp. 2019/826. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB FUTBOL BASE LLAGOSTERA 
(G5584277)  i atorgar  una subvenció de 6.975,00€ per cobrir les despeses de l’activitat 
esportiva de la temporada 2018/2019. 
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 
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.  
 
2.2.2. PRP2019/525   Atorgar una subvenció al Club Petanca Llagostera. Exp.: 2019/592.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB PETANCA LLAGOSTERA 
(G17928417)  i atorgar  una subvenció de 200,00€ per cobrir les despeses de l’activitat per la 
temporada 2018/2019. 
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.   
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- 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 
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.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2019/515   Acordar l'adhesió a la borsa de treball de personal bibliotecari i 
tècnic auxiliar de biblioteca de la Diputació de Girona. Exp. núm. 2019/839  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’adhesió a les borses de treball de personal de la categoria de bibliotecari i 
de personal de la categoria de tècnic auxiliar de biblioteca de la Diputació de Girona, per cobrir 
possibles vacants i realitzar substitucions temporals del personal d’aquestes categories de la 
plantilla del personal de l’Ajuntament.  
Segon.- Notificar-ho a la Diputació de Girona. 
 
2.3.2. PRP2019/517   Nomenar el Sr. NEO com a agent interí de la policia local, amb 
efectes del 17/04/2019 i fins a finalitzar la comissió de serveis de l'agent TIP 1007. Exp. 
núm. 2019/836.  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 



 

5 
 

Primer.- Nomenar el Sr. NEO, amb DNI xxxxxxx, 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 17 d’abril de 2019 i fins al 14 de gener de 2020, data en que finalitza 
la comissió de serveis de l’agent TIP 1007 a l’Ajuntament de Girona. 
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.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2019/519   Aprovar la segona i última pròrroga, fins el 30 d'abril de 2020, del 
contracte de gestió de serveis públics, en modalitat de concessió, amb l'empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, per a la gestió del servei d'aparcament amb 
limitació horària a diversos carrers de Llagostera (zona blava).- Exp. núm. 2015/1606.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la segona i última pròrroga, a partir de l’1 de maig de 2019 fins el 30 d’abril de 
2020, del contracte de serveis de gestió pública, en modalitat de concessió, per a la gestió del 
servei d’aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Llagostera (zona blava). 
Segon.- Sol·licitar a l’empresa concessionària el subministrament de 100 targetes amb xip 
(gratuïtat de 2 hores per als veïns de l’àmbit) per compensar les targetes extraviades i/o 
malmeses que s’han hagut de substituir durant aquest darrer any de contracte, i l’any de 
pròrroga que s’aprova en aquest acord. 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària. 
 
2.4.2. PRP2019/523   Aprovar bases del concurs de disseny de gots per a Festa Major, 
punt Lila 2019  Exp. núm. 2019/832.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el concurs de disseny dels gots de de la Festa Major, 
punt Lila de Llagostera 2019, i que consten a l’expedient. 
 
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 Contractació 
 
3.1.1. PRP2019/544   Contractar servei de manteniment de la franja de protecció 
d'incendis de la Urb. Font Bona. Exp. núm. 2019/811.  
. 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 09/04/19 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL, mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els treballs de servei de manteniment de la franja de protecció 
d'incendis de la urbanització Font Bona, pel preu de 7.830,00 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat. 
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Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.170.21010 per un import total de 9471,30 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. PRP2019/540   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà 
social. Exp. núm. 2019/852.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar 
interinament personal funcionari de la categoria tècnic mitjà social, subgrup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores del procediment de selecció, per concurs oposició 
lliure, per cobrir amb caràcter interí una plaça de tècnic mitjà social, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Llagostera“. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure, i obrir el termini de 
presentació de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat 
amb el contingut de les bases referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3.2.2. PRP2019/528   Contractar el Sr. SW com a peó de la brigada amb efectes del dia 
15/04/2019 i fins el 14/10/2019. Exp. núm. 2019/845.  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 15 d’abril de 2019 i fins el dia 14 d’octubre de 2019, el Sr. SIDY WILLANE, amb NIE 
XXXXXXXXX com a peó de la brigada d’obres i serveis, amb contracte subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball 
als Barris 2018, pel període de 6 mesos, número expedient SOC032/18/00018, ref. GTB-
015/18 i número d’oferta 09-2019-7942. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. SW 
 
3.2.3. PRP2019/527   Contractar el Sr. AGC com a peó de la brigada, amb efectes del dia 
15/04/2019 i fins el 14/10/2019. Exp. núm. 2019/844  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 15 d’abril de 2019 i fins el dia 14 d’octubre de 2019, el Sr. AGC, amb DNI XXXXXXXH, com 
a peó de la brigada d’obres i serveis, amb contracte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als Barris 2018, 
pel període de 6 mesos, número expedient SOC032/18/00018, ref. GTB-015/18 i número 
d’oferta 09-2019-7942. 
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Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. Alfredo Giménez Caro. 
 
3.2.4. PRP2019/529   Contractar el Sr. GJTF com a peó de la brigada, amb efectes del dia 
15/04/2019 i fins el 14/10/2019. Exp. núm. 2019/846.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 15 d’abril de 2019 i fins el dia 14 d’octubre de 2019, el Sr. GJTF, amb DNI XXXXXXXXX, 
com a peó de la brigada d’obres i serveis, amb contracte subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als 
Barris 2018, pel període de 6 mesos, número expedient SOC032/18/00018, ref. GTB-015/18 i 
número d’oferta 09-2019-7942. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. GFJF 
 
3.2.5. PRP2019/526   Contractar com a informador turístic el Sr. PCL, amb efectes del dia 
16/04/19 i fins el 15/10/19. Exp. núm. 2019/842.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 16 d’abril de 2019 i fins el dia 15 d’octubre de 2019, el Sr. PCL, amb DNI XXXXXXXXX, 
com a informador turístic, amb contracte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als Barris 2018, pel 
període de 6 mesos, número expedient SOC032/18/00018, ref. GTB-015/18 i número d’oferta 
09-2019-7949. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. PCL. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/550   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/10. Exp. núm. 2019/182.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/10, per un import total de 15.676,77.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/796 al núm. F/2019/803 
- del núm. F/2019/814 al núm. F/2019/825 
- del núm. F/2019/827 al núm. F/2019/834 
- i el registre núm. F/2019/791. 
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3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/538   Aprovar les bases d'ajuts per activitats econòmiques. Exp. núm. 
2019/850.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el ajuts per establiments de noves activitats 
econòmiques en locals físics i per a la millora de locals a Llagostera per l’any 2019. 
 
3.4.2. PRP2019/532   Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, i sol·licitar una 
subvenció per a actuacions de lluita i control integral de plagues urbanes, des de l'1 de 
juliol de 2018 fins el 30 de juny de 2019.- Exp. núm. 2019/801  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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 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 10.572,52€ , de juliol de 2018 a juny de 2019. 
Segon.- Sol·licitar a DIPSALUT una subvenció de 7.400,76€, corresponent al 70% del 
pressupost total de les actuacions, import màxim subvencionable. 
 
3.4.3. PRP2019/539   Sol·licitar subvenció a la Diputació per actualitzar el Pla Local 
d'Habitatge. Exp. núm. 2019/866. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions a ajuntaments 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, amb 
l’actuació Actualització del Pla Local d’Habitatge, amb un pressupost aproximat de 18.000,00 € 
(IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 10.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
 
3.4.4. PRP2019/536   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a caldera biomassa a 
l’escola Lacustària. Exp. núm. 2019/856. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions a ajuntaments 
per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa  per a l’any 2019, amb la següent actuació: 
Línia 2.- Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Lacustària. 
Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada per Beenergi, amb un pressupost 
d’execució de 175.519,83 € (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 85.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís d’acollir-se a la contractació agrupada de la Diputació de Girona. 



 

9 
 

Cinquè.- Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció de les 
actuacions, de consignar crèdit suficient en el pressupost 2019 per a la despesa restant que 
se’n derivi (adquisició i instal·lació de la caldera i les obres associades). 
Sisè.- Adquirir el compromís que la instal·lació utilitzarà biomassa forestal local amb certificat 
de gestió forestal sostenible, que acrediti la utilització de biomassa procedent de la gestió 
forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de biomassa, o 
biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia menys tres 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. 
 


