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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/18 
Caràcter:  ordinària 
Data:   8 de maig de 2019 
Horari:   de 12:45 fins a 14:00 
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. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
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. JGL2019/17 ordinària 03/05/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/651   Aprovar la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost vigent.- Exp. núm. 
2019/960  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.2.1. PRP2019/633   Atorgar als CASTELLERS DE LES GAVARRES un ajut econòmic per 
cobrir les despeses ocasionades per la divulgació del fet casteller en el nostre entorn, en el 
marc del conveni entre l'associació i l'Ajuntament de Llagostera. Exp. 2019/710  
 
2.2.2. PRP2019/634   Atorgar a LLAGOSTERA EN FLOR un ajut econòmic per cobrir les 
despeses de l'organització del concurs-exposició de flors i plantes de la Festa Major 2019. 
Exp.2019/913  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2019/652   Declarar deserta la convocatòria per a la provisió d'una plaça de 
bibliotecari, vacant a la plantilla de personal funcionari. Exp. núm. 2019/371  
 
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. JGL2019/17 ordinària 03/05/2019 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/651   Aprovar la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost vigent.- Exp. 
núm. 2019/960.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.4/2019, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdits per ingressos, d'acord al següent detall: 
 

Aplicació que genera els ingressos Import 
42090 Ministerio Presidencia_Secretaria Igualdad 2.170,22 € 
Aplicació de despesa  
08.231.22709 Accions igualtat 2.170,22 € 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/633   Atorgar als CASTELLERS DE LES GAVARRES un ajut econòmic per 
cobrir les despeses ocasionades per la divulgació del fet casteller en el nostre entorn, en 
el marc del conveni entre l'associació i l'Ajuntament de Llagostera. Exp. 2019/710.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASTELLERS DE LES GAVARRES 
(G55242465)  i atorgar  una subvenció  de 2.000,00.-€ per cobrir les despeses ocasionades per 
la divulgació del fet casteller en el nostre entorn, en el marc del conveni entre l'associació i 
l'Ajuntament de Llagostera. 
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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 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.  
 
2.2.2. PRP2019/634   Atorgar a LLAGOSTERA EN FLOR un ajut econòmic per cobrir les 
despeses de l'organització del concurs-exposició de flors i plantes de la Festa Major 
2019. Exp.2019/913.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat LLAGOSTERA EN FLOR (G55099766)  i 
atorgar  una subvenció  de  3.000,00.-€ per cobrir les despeses de l’organització del concurs-
exposició de flors i plantes de la Festa Major 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 
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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. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2019/652   Declarar deserta la convocatòria per a la provisió d'una plaça de 
bibliotecari, vacant a la plantilla de personal funcionari. Exp. núm. 2019/371  
  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de bibliotecari, de 
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, subgrup  A2, vacant a la plantilla de 
personal funcionari, així com la consegüent borsa de treball d’acord amb la convocatòria 
publicada en el BOP de Girona núm. 35, del 19 de febrer de 2019, al DOGC núm. 7816, del 22 
de febrer de 2019 i al BOE núm. 52, de l’1 de març de 2019. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’aspirant presentada. 
Tercer.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
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3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2019/671   Contractar la reparació del paviment d'aglomerat asfàltic del c/ 
Maiena - Exp. núm. 2019/956.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 06/05/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, la reparació del paviment d'aglomerat asfàltic del carrer Maiena, pel 
preu de 36.449,93 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 2019.02.450.61901 per un import total de 44.104,41 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  i a la resta d’interessats.  
 
3.1.2. PRP2019/670   Contractar treballs de millora de camins - Exp. núm. 2019/937.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 06/05/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTE SA, mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, els treballs de  millora de camins veïnals., pel preu de 8.313,52 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 10.059,36 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 Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2019/673   Aprovar certificació núm. 5 i última de les obres de reurbanització 
del c/ Constància - Exp. núm. 2018/445.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 5 i última de l’obra “Reurbanització del carrer Constància 
entre el passeig Tomàs d’A. Boada i el carrer Barcelona”, expedida pel tècnic director de l’obra 
en data 28 de desembre de 2018, per import de 14.549,25  € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 14.549,25 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.450.619002. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària. 
 
3.2.2. PRP2019/681   Aprovar inicialment el projecte ampliació edifici magatzem dins del 
recinte del camp de futbol - Exp. núm. 2019/1036.  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Ampliació edifici magatzem dins del recinte del camp 
de futbol municipal,  redactat per l’arquitecte Sr. Josep Comas Boadas, amb un pressupost 
d’execució de 15.505,42 euros (IVA no inclós). 
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s’inseriran al BOP de Girona i en el tauler d’edictes electrònic (e-Tauler) de la Seu 
electrònica de l'Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions. 
 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/678   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/14. Exp. núm. 2019/182.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/14, per un import total de 94.103,60.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/778 al núm. F/2019/786 
- del núm. F/2019/792 al núm. F/2019/795 
- del núm. F/2019/807 al núm. F/2019/813 
- del núm. F/2019/835 al núm. F/2019/842 
- del núm. F/2019/979 al núm. F/2019/982 
- del núm. F/2019/990 al núm. F/2019/1006 
- del núm. F/2019/1014 al núm. F/2019/1025 
- i els registres núm. F/2019/804, F/2019/977, F/2019/1011 i F/2019/1012. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 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. 
 


