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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/15 
Caràcter:  ordinària 
Data:   17 d'abril de 2019 
Horari:   de 12:15 fins a 12:30 
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   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental.  
 
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. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2019/14 ordinària 10/04/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/562   Aprovar el padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica 
i Urbana per l'any 2019. Exp. núm. 2019/11.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2019/551   Contractar els serveis de transport dels residus de la deixalleria 
municipal, d'abril de 2019 al març del 2020. Exp. núm. 2019/741  
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2.2.2. PRP2019/552   Contractar el servei de subministrament i lloguer dels contenidors de 
residus de la deixalleria de Llagostera. Exp. núm. 2019/631  
 
2.2.3. PRP2019/564   Contractar la instal·lació d'una tanca sobre el mur del camp de futbol - 
Exp. núm. 2019/828  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2019/534   Atorgar a la Colla Gegantera Llagostera un ajut econòmic per cobrir les 
despeses ocasionades per l'organització de la Trobada de Colles Geganteres de la Festa Major 
i les sortides geganteres a altres municipis durant l'any 2019. Exp.2019/508  
 
2.3.2. PRP2019/563   Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona i sol·licitar una 
subvenció per a la Fira del Bolet 2019.-Exp. núm. 2019/892.  
 
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. JGL2019/14 ordinària 10/04/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/562   Aprovar el padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Rústica i Urbana per l'any 2019. Exp. núm. 2019/11  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica per a l’any 
2019 per l’import de 238.472,81 €. 
Segon.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 
2019 per un import de 2.169.836,04 €. 
Tercer.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Quart.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 2 de maig al 31 de juliol de 
2019. 
Cinquè.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2019/551   Contractar els serveis de transport dels residus de la deixalleria 
municipal, d'abril de 2019 al març del 2020. Exp. núm. 2019/741  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 09/04/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa SERVI RUNES SL, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, els serveis de transport dels residus de la deixalleria municipal, pel preu de 
12.880,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs durant el període 
d’abril a desembre de 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.1622.22799 per un 
import de 11.688,60 euros (9660,00 € + IVA), i adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient 
en el pressupost de l’exercici de 2020 per un import de 3.896,20 euros (3220,00 € + IVA) que 
correspon a l’execusió d’aquests treballs durant el període de gener a març de 2020. 
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. 
 
2.2.2. PRP2019/552   Contractar el servei de subministrament i lloguer dels contenidors 
de residus de la deixalleria de Llagostera. Exp. núm. 2019/631  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 09/04/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU S.L., mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs del servei de subministrament i lloguer dels contenidors 
de residus de la deixalleria de Llagostera, pel preu de 6480,00 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 10.1622.22799 per un import total de 7.840,80 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.  
 
2.2.3. PRP2019/564   Contractar la instal·lació d'una tanca sobre el mur del camp de 
futbol - Exp. núm. 2019/828  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 08/04/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA METÀL·LICA FERRAN COLLELL, SL, 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, la instal·lació d'una tanca sobre el mur del 
camp de futbol, pel preu de 7.737,00 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 2019.11.342.62200 per un import total de 9.361,77 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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2019/534   Atorgar a la Colla Gegantera Llagostera un ajut econòmic per cobrir 
les despeses ocasionades per l'organització de la Trobada de Colles Geganteres de la 
Festa Major i les sortides geganteres a altres municipis durant l'any 2019. Exp.2019/508.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COLLA GEGANTERA LLAGOSTERA 
(V17544198)  i atorgar  una subvenció  de  5.000,00.-€ per cobrir les despeses ocasionades 
per l'organització de la Trobada de Colles Geganteres de la Festa Major i les sortides 
geganteres a altres municipis durant l'any 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 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 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. 

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.  
 
2.3.2. PRP2019/563   Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona i sol·licitar 
una subvenció per a la Fira del Bolet 2019.-Exp. núm. 2019/892.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de les subvencions a 
ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal per a l’any 2019, 
amb la Fira del Bolet 2019, amb un pressupost de 25.000,00€. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 12.000€. 
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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. PRP2019/566   Contractar el subministrament d'un vehicle Pick Up marca DFSK per 
a la brigada municipal. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 10/04/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ENVIROCAT SERVEIS, SL, mitjançant la modalitat de contracte 
menor de subministraments, el subministrament d'un vehicle Pick Up marca DFSK model K per 
a la brigada municipal, pel preu de 13.318,00 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 06.450.62400 per un import total de 16.114,78 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.  
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2019/580   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/11. Exp. núm. 2019/182.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/11, per un import total de 2.977,52.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/846 al núm. F/2019/855. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2019/568   Aprovar les bases reguladores de la subvenció en règim de 
concurrència competitiva per l’establiment de noves activitats econòmiques en locals 
físics i per la millora de locals durant el 2019 Exp. núm. 2019/850. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2019 
relatiu a l’aprovació de les bases que regiran  els ajuts per establiments  de noves activitats 
econòmiques en locals físics i per la millora de locals per l’any 2019. 
Segon.- Aprovar inicialment les bases reguladores que regiran la subvenció en règim de 
concurrència competitiva per l’establiment  de noves activitats econòmiques en locals físics i 
per la millora de locals durant l’any 2019. 
Tercer.- Publicar el corresponent edicte d’aprovació inicial de les presents bases amb el seu 
text mitjançant annex, en el BOP de Girona i en tauler electrònic de l’Ajuntament perquè durant 
el termini de 20 dies hàbils des de l’endemà de la seva publicació s’hi puguin presentar 
al·legacions o reclamacions. En cas de no formular-se n’hi l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
ANNEX: Bases Subvenció 
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BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A L’ESTABLIMENT DE NOVES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES EN LOCALS FÍSICS I PER A LA MILLORA DE LOCALS A LLAGOSTERA 
PER A L’ANY 2019 
 
L’Ajuntament de Llagostera va crear el programa d’ajuts per a l’establiment de noves activitats 
econòmiques  en locals físics i per a la millora de locals a llagostera per a l’any 2019 per a 
dinamitzar l’activitat econòmica i millorar la cohesió social de la trama urbana del municipi. 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és concedir els ajuts per a l’obertura de noves activitats 
econòmiques en locals físics  i per a la millora de locals del terme municipal de Llagostera. 
 
2. Crèdit Pressupostari 
 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció, va a càrrec a l’aplicació pressupostaria 
2019 12 430 47900 fins assolir el límit màxim de 10.000 EUROS. Individualment per a cada 
persona beneficiaria,  l’import màxim de la subvenció  serà 1.000 EUROS. 
 
El fet de presentar la sol·licitud, no comporta que s’hagi de rebre la subvenció, atès que les 
subvencions s’atorguen en funció de l’ordre establert per la comissió de valoració sense que es 
pugui superar el límit de la partida pressupostària. 
 
3. Bases reguladores 
 
Els ajuts per a l’obertura de noves activitats econòmiques en locals físics  i per a la millora de 
locals al terme municipal de Llagostera es regulen per les bases reguladores aprovades per la 
Junta de Govern Local de data 17/04/2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona corresponent. 
 
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació lo que disposa la 
normativa general de subvencions i de forma particular la Llei General de Subvencions 
38/2003, de 17 de novembre i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
reglament de la llei estatal 38/2003 general de subvencions. 
Addicionalment, seran d’aplicació les bases d’execució del pressupost municipal aprovades pel 
Ple de la Corporació en sessió de data 19/12/2018 i publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, Núm. 20 de data 29/01/2019 i altres normatives d’àmbit local en matèria 
de subvencions. 
 
4. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan  les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris 
de valoració establerts en aquestes bases.  
 
5. Persones beneficiàries  
 

5.1 Titulars d’activitats econòmiques que estableixin la seva activitat en locals físics 
oberts al públic del terme municipal de Llagostera a partir del 01 de gener de 2019  
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5.2 Titulars d’activitats activitats econòmiques en locals físics oberts al públic al terme 
municipal de Llagostera, que efectuïn millores als seus establiments segons la 
base 6.3 

 
5.1. Requisits dels i les titulars d’activitats comercials i de restauració 
 

• Que el/ la sol·licitant sigui persona físiques o jurídiques amb projectes econòmics per 
obrir en locals físics de Llagostera o millorar el negoci existent a llagostera;  que 
contribueixin a crear llocs de treball, dinamitzar l’eix comercial de Llagostera, les seves 
zones emblemàtiques o fomentar l’activitat en sectors en risc de desertització 
econòmica. 

• Que el/ la sol·licitant estigui al dia de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
de Llagostera, amb la Seguretat Social i amb Hisenda. 

• Que el/ la sol·licitant estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.  

• Que el/ la sol·licitant no estigui incurs en cap de les prohibicions recollides a l'article 13 

de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

• Que el/ la sol·licitant no hagi estat sancionat/da, en resolució ferma, amb la pèrdua de 

la possibilitat d'obtenir subvencions.  

 
6. Tipus d’ajuts i quantia 
 

6.1 Informació, orientació i assessorament tècnic per part de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera per a l’anàlisi de la viabilitat i creació de 
l’empresa.  

 
6.2 Ajuts econòmics directes, a fons perdut per a l’establiment i inici de l’activitat 

econòmica en locals físics que contribueixin a crear llocs de treball, dinamitzar l’eix 
comercial de Llagostera, les seves zones emblemàtiques o fomentar l’activitat en 
sectors en risc de desertització econòmica, fins a un 50% del cost de la inversió 
inicial amb un límit de 1.000€. 

 
6.3  Ajuts econòmics directes, a fons perdut, fins a un 50% del cost de la inversió inicial 

amb un límit de 1.000€ per a: 
 

6.3.1 Inversió en mesures d’estalvi i/o eficiència energètica del local o altres 
despeses assimilades 

 
6.3.2 Inversió en material i/o accés a noves tecnologies o altres despeses 

assimilades 
 

6.3.3 Inversió en maquinari i/o mobiliari de venda i exposició o altres 
despeses assimilades 

 
7. Despeses subvencionables i despeses no subvencionables 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que tinguin relació directa amb l’activitat 
subvencionada, d’acord amb allò que estableix la base 6.2 i 6.3, que siguin estrictament 
necessàries i es realitzin en el termini establert. Seran despeses subvencionables l’adquisició 



 

8 
 

de maquinària, utillatge, obres menors, equipament de noves tecnologies, mobiliari o altres 
despeses assimilades. 
 
No són subvencionables: 
a) els interessos deutors dels comptes bancaris 
b) els interessos, recàrrecs i sancions administratius 
c) els impostos indirectes com ara l’IVA si aquests són recuperables 
d) Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els supòsits 
establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del RLGS i en general els supòsits que determina la 
normativa mercantil i tributària aplicable. 
 
8. Nombre de sol·licituds 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per activitat econòmica. 
 
9. Termini d’execució 
 
Les despeses subvencionables, d’acord amb la base 7, per les quals s’hagi obtingut un ajut 
econòmic han de correspondre a despeses realitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 
d’octubre de 2019. 
 
10. Presentació de sol·licituds 
 
Telemàticament a la seu electrònica per instància genèrica a la web de l’Ajuntament 
(www.llagostera.cat). 
 
S’hauran d’acompanyar de la següent documentació: 
 

• Fotocopia del DNI del sol·licitant 
• Fotocòpia del CIF de l’empresa 
• Documentació acreditativa de la ubicació de l’activitat econòmica  
• Documentació acreditativa de la possessió dels permisos o llicències que requereix 

l’activitat, si escau 
• Declaració responsable de (ANNEX):  

o No estar incurs/a en cap de les prohibicions recollides a l'article 13 de la Llei 
estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

o No haver estat sancionat/da, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions.  

o D’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, 
amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Llagostera, així com de 
les obligacions amb la Seguretat Social 

• Memòria descriptiva (màxim 5 pàgines) on es relacionin com a mínim els següents 
apartats: 

o Descripció de l’activitat econòmica 
o Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció 
o Acreditació/justificació que es compleix com a mínim un dels requisits 

establerts a la base 6.2 o 6.3  
o Justificació del compliment dels criteris de valoració relacionats a la base 12 

que el/la sol·licitant consideri que compleix 
o Pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu 

finançament 
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11. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de publicació de l’anunci en 
extracte de la BDNS de la convocatòria en BOP de Girona i fins al 30 de juny de 2019 o fins a 
esgotar el crèdit disponible. 
  
12. Criteris de Valoració de Sol·licituds 
 
Els criteris per a l'assignació de les subvencions seran els següents: 
 

• L’objecte de negoci citat a la memòria descriptiva (base 10) enforteix els sectors 
prioritaris que es descriuen al Pla Estratègic Llagostera 2020: activitats que dinamitzen 
el comerç, la restauració i els moviments turístics: Fins a 1 punt 

• El/la titular de l’establiment que sol·licita l’ajut o alguna persona treballadora a càrrec de 
qui sol·licita la subvenció, ha participat en un curs de formació ocupacional organitzat 
per l’Àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Llagostera: 0,20 punts per curs 
fins un màxim de 1 punt. 

• El/la titular de l’establiment que sol·licita l’ajut o alguna persona treballadora a càrrec de 
qui sol·licita la subvenció ha utilitzat el servei d’assessorament empresarial de l’Àrea de 
promoció econòmica de l’Ajuntament de Llagostera: 0,30 punts 

• El projecte de negoci crearà llocs de treball: 0,5 punts per cada lloc de treball creat fins 
a un màxim de 1,5 punts 

• El projecte presentat respon a més d’un criteri establert a la base 6.3: 0,5 punts per 
criteri fins a un màxim de 1,5 

• En el cas de l’establiment d’una nova activitat econòmica, aquesta es fa a un local que 
prèviament estava buit a Llagostera: 1 punt 
 

En cas d’empat  s’utilitzarà el criteri “prior in tempore, potior in iure” 
 
13. Tramitació de les subvencions 
 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera, d’acord amb les bases generals de 
subvencions de l’Ajuntament de Llagostera.  
 
Altres 
L’examen i valoració de les sol·licitud presentades anirà a càrrec d’una Comissió de valoració. 
La Comissió de valoració formularà proposta de resolució a la Junta de Govern Local que 
resoldrà definitivament. 
 
14. Comissió de valoració 
 
La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: 
- Regidor/a de l’àrea de Promoció Econòmica 
- Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica 
- Un Funcionari de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
Actuarà com a secretari de la Comissió de valoració un dels membres que la composen. 
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15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos des de 
la data de finalització de presentació de la sol·licitud. 
 
16. Acceptació de l’ajut 
 
Un cop resolta favorablement, i notificada, la sol·licitud, la persona interessada disposa d’un 
termini màxim de 20 dies hàbils per acceptar la subvenció. 
 
17. Justificació de l’ajut 
 
La justificació de la subvenció per part del/la beneficiària tindrà la modalitat de compte 
justificatiu amb aportació de justificants de despesa. 
 
El termini màxim per a justificar l’ajut és el15/11/2019. 
 
Les dates d'emissió de les factures i altres documents de valor probatori equivalent a efectes 
de la justificació, hauran d'estar dins el període comprès entre el 01/01/2019 i el 31/10/2019. 
 
18. Pagament de l’ajut 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada justificada. El pagament s’efectuarà 
mitjançant transferència bancària al compte del/la  titular de l’activitat econòmica beneficiària. 
 
19. Incompliment  
 
Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si escau, el 
reintegrament dels fons rebuts, en el cas que la persona beneficiària incompleixi les obligacions 
establertes en aquestes bases o en la normativa general de subvencions.  
 
20. Renúncia  
 
Les persones beneficiàries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a la 
subvenció atorgada, tot comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de quinze 
dies des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renuncia i, a aquest efecte, 
l’Ajuntament de Llagostera dictarà la resolució corresponent. 
 
21. Publicitat de les subvencions 
 
L’Ajuntament de Llagostera publicarà les subvencions concedides en el tauler d’anuncis 
electrònic de l’Ajuntament de Llagostera i a la BDNS. 
 
22. Protecció de dades 
 
En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, es fa constar que les dades personals 
derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de 
Subvencions, per al control i justificació de la destinació de la quantia de les subvencions 
atorgades per l’Ajuntament de Llagostera, seran incorporades als fitxers de gestió 
administrativa de l’Ajuntament de Llagostera amb la finalitat abans exposada. Tanmateix, 
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a l’art. 20 de la Llei General de 
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Subvencions, a l’Administració General de l’Estat i a aquelles administracions públiques 
competents en el control del lliurament de les justificacions presentades per als beneficiaris. En 
qualsevol cas, es podran exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a l’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
 
23. Criteris d’interpretació de les bases 
 
En cas de dubte sobre la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la comissió 
de valoració i en el seu defecte el de l’òrgan competent per a aprovar les presents bases. 
 
ANNEX 
 
Declaració Responsable 
 
Declaro 
 
1. Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la 
Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Llagostera, així com de les obligacions amb la 
Seguretat Social. 
 
2. Que no he estat sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o 
la Llei general tributària. 
 
3. Que no he estat condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 
 
4. Autoritzo a l’Ajuntament de Llagostera per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les 
certificacions d’estar el corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat 
Social i amb l’Ajuntament de Llagostera. 
Llagostera, ___ d ___________ de 2019 
Signatura”.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’una del migdia s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi la secretària accidental,  que ho 
certifico. 
 


