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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/25 
Caràcter:  ordinària 
Data:   10 de juliol de 2019 
Horari:   de 09:35 fins a 10:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Eduard Díaz Capallera, regidor d’ERC 
Sr. David Parron Ojeda, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
 
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. Propostes 
 
1.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
1.1.1. PRP2019/996   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 mpal. - 
Exp. núm. 2019/676  
 
1.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
1.2.1. PRP2019/966   Atorgar una subvenció al Club Handbol Llagostera, any 2019. Exp.: 
2019/1314.  
 
1.2.2. PRP2019/968   Atorgar una subvenció a l'entitat Unió Esportiva Llagostera Costa Brava 
any 2019. Exp.: 2019/1385.  
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1.2.3. PRP2019/969   Atorgar una subvenció al Club Esportiu Cavall de Mar Centre d'Equitació, 
any 2019. Exp.: 2019/1387.  
 
1.2.4. PRP2019/999   Atorgar a l’ ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ASTROGIRONA un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització de les activitats que l'entitat va duent a 
terme a l'observatori de Can Roig durant l'any 2019. Exp.2019/1410  
 
1.2.5. PRP2019/1002   Sol·licitar a la Diputació de Girona l'adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023. Exp. núm. 2019/1442.- 
 
1.2.6. PRP2019/1004   Subvencionar l'AMPA CEE Font de l'Abella, per cobrir les despeses 
d'inscripció de la Nora Toledo Agea, a un casal destinat a infants i joves discapacitats (estiu 
2019).-Subvencions a tercers 2019/1305  
 
1.2.7. PRP2019/1007   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a restauració de llibres de l'Arxiu 
municipal. Exp. núm. 2019/1446.- 
 
2. 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. Propostes 
 
1.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
1.1.1. PRP2019/996   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 mpal. - Exp. núm. 2019/676  
Vist el nou projecte tècnic de  les instal·lacions, distribució interior i tancaments obertures d'una 
nau per a l'activitat d'espai multifuncional a la deixalleria municipal que ha redactat l’enginyer 
industrial Sr. Teodor Pulido Sureda, per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
Vist que aquest projecte, amb registre d’entrada núm. 3108, sí inclou el Plec de condicions 
tècniques particulars i no presenta cap altra modificació en relació a l’aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 3.04.2019. 
Atès que el preceptiu informe dels serveis tècnics municipals, de data 03.07.2019,  acredita que 
el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, les prescripcions tècniques que hi són 
aplicables i reuneix alhora tots els documents, el que determina l'article 233 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, 
activats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 
13 de juliol, fent constar el següent: 

- El projecte s’ha redactat segons la proposta funcional proporcionada per l’àrea de medi 
ambient de l’Ajuntament i redactada per l’empresa ECOSTUDI. 

- El projecte planteja la distribució interior dels espais, les instal·lacions i els acabats, per 
portar a terme una activitat d’espai multifuncional vinculada a l’activitat de la deixalleria. 

- Es preveuen dos espais principals, la zona d’intercanvi i la zona d’autoreparació, a part 
d’un magazem, una zona “bruta” que forma part de la zona d’autoreparació, i els 
serveis. 
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Vistos els informes jurídics que consten a l’expedient de data 29.03.2019 i  4.07.2019, emesos 
pel secretari de la Corporació. 
Atès que l’Ajuntament té projectada en dues fases la construcció d’aquesta nau a la deixalleria 
municipal: 
a) Primera fase: projecte de construcció d’una nau sense ús específic a la deixalleria 

municipal. 
b) Segona fase: projecte de les instal·lacions distribució interior i tancaments obertures d’una 

nau per a l’activitat d’espai multifuncional a la deixalleria municipal. 
Atès que la primera fase està subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya i haurà 
d’estar en funcionament el dia 20.12.2019, consegüentment, el projecte de la segona fase 
també ha d’estar executat en l’esmentada data i, per tant, és necessari tramitar per urgència 
l’aprovació del projecte de les instal·lacions, distribució interior i tancaments obertures d’una 
nau per a  l’activitat d’espai multifuncional a la deixalleria municipal. 
Atès el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les  delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  659/2019, de data 25 de juny de 
2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment la versió completa del projecte tècnic de les 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 contracte 
de 54.213,59 euros, IVA no inclós.  
Segon.-  Aprovar la tramitació per urgència d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del 
procediment per a l‘aprovació del projecte tècnic de les instal·lacions, distribució interior i 
tancaments obertures d’una nau per a l’activitat d’espai multifuncional a la deixalleria municipal. 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el projecte, durant el termini de quinze (15) 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. 
Quart.- 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. 
 
1.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
1.2.1. PRP2019/966   Atorgar una subvenció al Club Handbol Llagostera, any 2019.  Exp.: 
2019/1314  
Vista la petició efectuada per la CLUB HANDBOL LLAGOSTERA G17547472 amb registre 
d’entrada 2019-2653 de data 08/06/2019, relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per cobrir 
les despeses de l’organització per la temporada 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva 
documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 20/06/2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 28/06/2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 28/06/2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost 2019 existeix consignació adequada i 
suficient per atorgar una subvenció d’un import de 975,00€. 
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Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 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 (TRLMRLC); del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP);  de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i de les Bases d’execució del Pressupost municipal. 
Atès que l’article 25 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB HANDBOL LLAGOSTERA 
(G17547472)  i atorgar  una subvenció  de 975,00 € per cobrir les despeses de l’organització 
per la temporada 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 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 
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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.  
 
1.2.2. PRP2019/968   Atorgar una subvenció a l'entitat Unió Esportiva Llagostera Costa 
Brava any 2019. Exp.: 2019/1385.  
Vista la petició efectuada pel club de futbol UNIÓ ESPORTIVA LLAGOSTERA-COSTA BRAVA 
SAD, A17387457 amb registre d’entrada 2019-2900 de data 25/06/2019, relativa a l’atorgament 
d’un ajut econòmic per cobrir les despeses de l’organització per la temporada 2019, tot 
adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 26/06/2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 28/06/2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 28/06/2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost 2019 existeix consignació adequada i 
suficient per atorgar una subvenció d’un import de 6.900,00€. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 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 (TRLMRLC); del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP);  de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i de les Bases d’execució del Pressupost municipal. 
Atès que l’article 25 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada pel club de futbol UNIÓ ESPORTIVA LLAGOSTERA-
COSTA BRAVA SAD, (A17387457)  i atorgar  una subvenció  de 6.900,00 € per cobrir les 
despeses de l’organització per la temporada 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 



 

6 
 

- 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.  
 
1.2.3. PRP2019/969   Atorgar una subvenció al Club Esportiu Cavall de Mar Centre 
d'Equitació, any 2019. Exp.: 2019/1387.  
Vista la petició efectuada pel Club Esportiu CAVALL DE MAR CENTRE D’EQUITACIÓ 
G55032494 amb registre d’entrada 2019-2902 de data 25/06/2019, relativa a l’atorgament d’un 
ajut econòmic per cobrir les despeses de l’organització per la temporada 2019, tot adjuntant-hi 
la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 26/06/2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 28/06/2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 28/06/2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost 2019 existeix consignació adequada i 
suficient per atorgar una subvenció d’un import de 1.800,00€. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions; del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 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 (TRLMRLC); del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP);  de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i de les Bases d’execució del Pressupost municipal. 
Atès que l’article 25 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada pel Club Esportiu Cavall de Mar Centre d’Equitació  
(G55032494)  i atorgar  una subvenció  de 1.800,00 € per cobrir les despeses de l’organització 
per la temporada 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 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 
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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.  
 
1.2.4. PRP2019/999   Atorgar a l'ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ASTROGIRONA un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització de les activitats que l'entitat va duent 
a terme a l'observatori de Can Roig durant l'any 2019. Exp.2019/1410.  
Vista la petició efectuada per l’associació ASTROGIRONA, ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE 
GIRONA (G17786047) relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per cobrir les despeses de 
l'organització de les activitats que l'entitat va duent a terme durant l'any 2019 a l’observatori de 
Can Roig i segons les efemèrides astronòmiques, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 1 de juliol de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 3 de juliol de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 5 de juliol de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 05.330.48000 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 1.000,00.-€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASTROGIRONA, ASSOCIACIÓ 
ASTRONÒMICA DE GIRONA (G17786047)  i atorgar  una subvenció  de 1.000,00.-€ per cobrir 
les despeses de l'organització de les activitats que l'entitat va duent a terme durant l'any 2019 a 
l’observatori de Can Roig i segons les efemèrides astronòmiques. 
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 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. 
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- 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.  
 
1.2.5. PRP2019/1002   Sol·licitar a la Diputació de Girona l'adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023. Exp. núm. 2019/1442.- 
Atès que, per a la implantació de les línies de treball de desenvolupament econòmic integral i 
equilibrat de la demarcació de Girona, l’Ajuntament de Llagostera, vista la iniciativa plantejada 
per l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, té la voluntat de continuar adherit 
a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per accedir a la prestació dels serveis 
que s’hi contemplen mitjançant cadascun dels diferents programes d’actuació, 
Vist l’Edicte de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona (BOP núm. 95, de 17 
de maig de 2019), d’aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria de 
l’adhesió a la XSLPE 2020-2023, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona per al període 2020-2023. 
Segon.- Acceptar les condicions d’adhesió establertes a les bases i a la convocatòria, amb els 
drets i les obligacions que s'hi esmenten. 
Tercer.- Nomenar el regidor de Promoció Sr. Eduard Díaz i la tècnica Sra. Carolina Carranza, 
com a interlocutors amb la Diputació de Girona. 
Quart.- Facultar l’alcalde, Sr. Antoni Navarro Robledo, per subscriure els documents necessaris 
per a l’efectivitat dels acords. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. 
 
1.2.6. PRP2019/1004   Subvencionar l'AMPA CEE Font de l'Abella, per cobrir les despeses 
d'inscripció de la Nora Toledo Agea, a un casal destinat a infants i joves discapacitats 
(estiu 2019).-Subvencions a tercers 2019/1305.  
Vista la petició efectuada per l’AMPA CEE FONT DE L'ABELLA (G17089343) relativa a 
l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses d’inscripció de la Nora Toledo Agea, a 
un casal destinat a infants i joves discapacitats (estiu 2019), tot adjuntant-hi la preceptiva 
documentació. 
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de juny de 2019, 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 7 de juny de 2019, 
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Vist l’informe de Secretaria emès en data 14 de juny de 2019, 
Vist que a l’aplicació pressupostària 08.231.48003 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 500,00€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA CEE FONT DE L'ABELLA (G17089343)  i 
atorgar  una subvenció  de 500,00€ per cobrir les despeses d'inscripció de la Nora Toledo 
Agea, a un casal destinat a infants i joves discapacitats (estiu 2019). 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitzarà el dia 15 

de setembre de 2019. 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. 

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.  
 
1.2.7. PRP2019/1007   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a restauració de llibres de 
l'Arxiu municipal. Exp. núm. 2019/1446.- 
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Atès que en el pressupost municipal per a l’exercici 2019 hi ha previst crèdit per restaurar 
llibres de l’Arxiu municipal, 
Vist l’Anunci de la Diputació de Girona, publicat al BOP núm. 64, d’1 d’abril de 2019, 
d’aprovació de bases de subvencions per a millora de gestió de documents i arxius municipals, 
i la corresponent convocatòria publicada al BOP núm. 114, de 13 de juny de 2019,  
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a millora de 
gestió de documents i arxius municipals, amb l’actuació Restauració de llibres de l’Arxiu 
municipal, amb un pressupost de 1.695,69 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 1.356,55 €, import màxim subvencionable. 
 
2. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1003   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
docència dels horts escolars, a partir de gener fins a desembre de 2019 
Vista la petició efectuada per la AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES (G55037907) 
relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses del servei de docència dels 
horts escolars, a partir de gener fins al desembre de 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva 
documentació. 
Vist l’informe tècnic emès en data 3 de juliol de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 4 de juliol de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 5 de juliol de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 2019.07.3231.48000 del pressupost 2019 existeix 
consignació adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import màxim de 4.500,00€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES 
(G55037907)  i atorgar  una subvenció  de 4.500€,pel servei de docència dels horts escolars, a 
partir de gener fins al desembre de 2019. 
Segon.- Fer avinent que: 
- La justificació de les despeses, amb el formulari corresponent, es podrà presentar en 

els següents terminis: 
15 de setembre de 2019 
15 de gener 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 
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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. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- 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.  
 
2.1.2. PRP2019/1008   Subvencionar l'AMPA CEE PALAU d'un infant del municipi inscrit 
en el casal d'estiu especialment adaptat per a infants i joves amb pluridiscapacitat, del 
25 de juny fins el 2 d'agost de 2019.-Subvencions a tercers 2019/1303  
Vista la petició (RE 2019/2336, amb data 20 de maig de 2019) efectuada per l’AMPA CEE DE 
PALAU (G17053935) en la qual sol·licita un ajut econòmic, perquè un infant del municipi 
assisteixi al casal d’estiu especialment adaptat per a infants i joves amb pluridiscapacitat, del 
25 de juny fins el 2 d’agost de 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist l’informe tècnic emès en data 6 de juny de 2019, 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 7 de juny de 2019, 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 14 de juny de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 08.231.48004 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 450,00€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AMPA CEE DE PALAU (G17053935)  i 
atorgar  una subvenció  de  450,00€, perquè un infant del municipi assisteixi al casal d’estiu 
especialment adaptat per a infants i joves amb pluridiscapacitat, del 25 de juny fins el 2 d'agost 
de 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, és fins el 15 de 

setembre 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 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. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- 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 no havent-hi més temes per tractar, a les deu del matí s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


