
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.:   JGL2019/26 
Caràcter:  ordinària 
Data:   17 de juliol de 2019 
Horari:   de 09:00 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. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 

Ha excusat la seva absència la Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 

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. Aprovació acta sessió anterior  

1.1. JGL2019/25 ordinària 10/07/2019 

2. Propostes 

2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 

2.1.1. PRP2019/1023   Aprovar el padró de l'IAE de l'any 2019. Exp. núm. 2019/12  

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 

2.2.1. PRP2019/1026   Contractar la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la biblioteca 
"Julià Cutiller" - Exp. núm. 2019/1452  

3. Acords d’urgència.  
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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 JGL2019/25 ordinària 10/07/2019 
S’aprova per unanimitat.  

2. Propostes 

2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 

2.1.1. PRP2019/1023   Aprovar el padró de l'IAE de l'any 2019. Exp. núm. 2019/12  
Vist el padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2019 tramès per l’Agencia 
Estatal d’Administració Tributària de Girona, 
De conformitat amb el que estableixen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
General Tributària; 24 del R.D. 939/2005 pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques  de l’exercici 
2019, per l’import següent: 

- Ajuntament……………….  56.228,90 € 
- Diputació…………………. 15.023,89 € 

TOTAL                             71.252,79 € 
Segon.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 30 d’agost al 31 d’octubre de 
2019. 
Quart.- 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 legals vigents. 

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 

2.2.1. PRP2019/1026 Contractar la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la biblioteca 
"Julià Cutiller" - Exp. núm. 2019/1452.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar la instal·lació 
fotovoltaica per autoconsum a la biblioteca “Julià Cutiller”. 
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa SOLARCASA ENERGY SL. 
Vist l’informe de necessitat emès en data 09/07/2019, amb les següents consideracions: 
• En data 24.04.2019, la Junta de Govern Local, va aprovar el projecte d’una instal·lació 

solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta de la biblioteca municipal. El pressupost 
d’execució per contracta previst en el projecte és de 19.340,53 € + IVA. 

• L’empresa SOLARCASA ENERGY S.L. ofereix realitzar les actuacions previstes en el 
projecte per un import de 17.689 €+ IVA. 

• L’oferta inclou, com a millores sense cost addicional, la col·locació d’un panell més dels 
previstos en el projecte, la instal·lació de panells de potència superior, l’augment de la 
garantia dels panells fins a 25 anys, i la instal·lació d’un sistema de monitorització amb una 
pantalla per poder visualitzar el consum i la producció en temps real. 

"  2



Vist l’informe d’intervenció emès en data 09/07/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 15/04/2019. 
Atès que, d’acord amb l’article 118.1 de la LCSP de 2017, es considera contracte menor 
d’obres tot aquell que tingui un preu inferior a 40.000,00 € (IVA no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 118.1 del LCSP, que estableix que en els contractes menors, la 
tramitació de l’expedient exigeix informe justificatiu de la necessitat de contractar emès per 
l’òrgan de contractació, el pressupost, I'aprovació de la despesa i la factura.   
Atès que, d’acord amb l’ article 29.8 del LCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un any 
i no serà objecte de pròrroga. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
Atès l’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent de la corporació. 
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 659/2019, de data 25 de juny de 
2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 09/07/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa SOLARCASA ENERGY SL, mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la biblioteca, pel preu de 17.689,00 
euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat, que inclou les següents millores: 
• la col·locació d’un panell més dels previstos en el projecte, la instal·lació de panells de 

potència superior, l’augment de la garantia dels panells fins a 25 anys, i la instal·lació d’un 
sistema de monitorització amb una pantalla per poder visualitzar el consum i la producció 
en temps real 

Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.10.1721.62300 per un import total de 21.403,69 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. Propostes urgents 

S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   

3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 

3.1.1. PRP2019/1033   Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per modificar el traçat de la 
línia elèctrica aèria que passa davant l'habitatge del Vt. de Llobatera nº 20 "can Bufí" - 
Exp. núm. 2018/1824.  
Vista la sol·licitud formulada per TAMEP INVERSIONS S.L. per obtenir l’autorització de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per modificar el traçat de la línia elèctrica aèria que 
passa davant l’habitatge de “can Bufí”, al veïnat de Llobatera nº 20, segons projecte tècnic 
redactat i signat per l’arquitecte Sr. Oriol Castanyer Serramitjana. 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal el 25.03.2019. 
Vistos els informes emesos pels següents organismes: 
- Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, (registre d’entrada núm. 2128, de 

9.05.2019) 
- Informe dels SS.TT. del Departament de Cultura a Girona (registre d’entrada núm. 2308, de 

17.05.2019) 
- Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (registre d’entrada 

núm. 2308, de 17.05.2019) 
- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (registre d’entrada núm. 3067, de l’1.07.2019) 
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Atès que malgrat el temps transcorregut encara no s’ha rebut l’informe del Departament 
d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient, mitjançant anuncis publicats al 
B.O.P. núm. 97, de 21.05.2019, i al tauler d’anuncis (e-Tauler) de la Seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera, no s’han formulat al·legacions. 
De conformitat amb els articles 47.4 i 48 del text refós de la Llei d’urbanisme, així com l’article 
47 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, i fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.r) del 
D.L. 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 efectuada mitjançant Decret 659/2019, de data 
25.06.2019. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte d’actuació específica que proposa la 
modificació del traçat d’un tram d’una línia aèria de baixa tensió que passa davant l’habitatge 
del Vt. de Llobatera nº 20 “can Bufí”, que ha redactat i signat l’arquitecte Sr. Oriol Castanyer 
Serramitjana, i  que promou TAMEP INVERSIONS S.L. 
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona un exemplar del projecte i 
una còpia completa de l’expedient, als efectes de la seva aprovació. 
Tercer.- Notificar-ho a TAMEP INVERSIONS S.L. 

3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 

3.2.1. PRP2019/1027   Sol·licitar subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a 
prevenció i preparació per a la reutilització. Exp. núm. 2019/1475.- 
Vista la Resolució TES/1251/2019, de 8 de maig, de l’Agència de Residus de Catalunya per la 
qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residus municipals, 
Vista la Resolució TES/1593/2019, de 7 de juny, de l’Agència de Residus de Catalunya de 
convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de 
residus municipals, 
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 subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, convocada per 
la Resolució TES/1593/2019, de 7 de juny. 
Segon.- Aprovar la memòria redactada per la tècnica municipal de Medi Ambient, Sra. Núria 
Parés, “Implantació de tres actuacions de prevenció de residus previstes al PLP (Pla Local de 
Prevenció de Residus) de Llagostera: 

- Caracterització de la bossa tipus municipal 
- Implantació del sistema de pagament per generació als comerços 
- Campanya JoSocCoCo per certificar les famílies amb residu zero 

per un import total de 22.326,79 €  (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 15.245,10 €,  import 
màxim subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís d’executar les actuacions durant l’any 2020, en cas que 
l’Ajuntament de Llagostera sigui beneficiari de subvenció. 
Cinquè.- Adquirir el compromís de dotar de crèdit suficient el pressupost de l’exercici 2020 per 
finançar la part del cost de les actuacions que no cobreixi la subvenció atorgada, en cas que 
l’Ajuntament de Llagostera sigui beneficiari de subvenció. 

3.2.2. PRP2019/1028   Sol·licitud a l'Agència de Residus de Catalunya per a millores a la 
deixalleria. Exp. núm. 2019/1476.- 
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Vista la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, de l’Agència de Residus de Catalunya per la 
qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la implantació de deixalleries 
per al tractament de residus municipals, 
Vista la Resolució TES/1375/2019, de 17 de maig, de l’Agència de Residus de Catalunya de 
convocatòria de subvencions per a la implantació de deixalleries per al tractament de residus 
municipals, 
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 subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per 
a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals, convocada per la 
Resolució TES/1375/2019, de 17 de maig. 
Segon.- Aprovar la memòria redactada per la tècnica municipal de Medi Ambient, Sra. Núria 
Parés, “Millores a la deixalleria municipal de Llagostera: implantació d’un nou sistema de 
control d’usuaris, habilitació de les instal·lacions per a la recepció de residus amb amiant, 
repintat de la senyalització horitzontal, i adquisició d’una caixa de 30 m3 per als residus 
voluminosos”, per un import total de 14.347,55 € (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 10.678,04 €, import 
màxim subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís d’executar les actuacions durant l’any 2020, en cas que 
l’Ajuntament de Llagostera sigui beneficiari de subvenció. 
Cinquè.- Adquirir el compromís de dotar de crèdit suficient el pressupost de l’exercici 2020 per 
finançar la part del cost de les actuacions que no cobreixi la subvenció atorgada, en cas que 
l’Ajuntament de Llagostera sigui beneficiari de subvenció. 

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. 
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