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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/6 
Caràcter:  ordinària 
Data:   13 de febrer de 2019 
Horari:   de 12:50 fins a 13:15 
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   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental 
 
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. JGL2019/5 ordinària 06/02/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2019/155   Adquisició armilles antibales per  a la Policia Local.  Exp. núm. 2019/264  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2019/183   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, en concepte de les despeses 
per organitzar la festa fi de curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 2019/291  
2.2.2. PRP2019/186   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogía de gener a juny de 2019.-Subvencions a tercers 2019/292  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2019/4   Acceptació de diverses donacions a l'Ajuntament de Llagostera de material 
artístic i arqueològic durant l'any 2017 i 2018. Exp. núm. 2017/807  
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2.3.2. PRP2019/179   Acceptar la cessió de documentació a l'Arxiu Municipal procedent de 
diversos ciutadans i entitats. Exp. núm. 2017/1133  
2.3.3. PRP2019/180   Aprovar definitivament la modificació del conveni urbanístic de gestió del 
Pla especial de reforma d'un camí rural i soterrament d'una línia elèctrica de mitja tensió a can 
Balandrich del veïnat de Gaià de Llagostera juntament amb el corresponent text refós. Exp. 
núm. 2016/1240  
 
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. JGL2019/5 ordinària 06/02/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/155   Adquisició armilles antibales per la Policia Local Exp. núm. 2019/264  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 04/02/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ELECTRÒNICA GIRONA 2012, SL, mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, l’adquisició d'armilles antibales per la Policia Local, pel 
preu de 7.746,00 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 2019.03.132.22104 per un import total de 9.372,66 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. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/183   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, en concepte de les 
despeses per organitzar la festa fi de curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 2019/291.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l'AMPA Escola Lacustària (G17073230), en 
concepte de les despeses per organitzar la festa de fi de curs 2018-2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitzarà el 15 de 

setembre 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, 
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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. 

- 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.  
 
2.2.2. PRP2019/186   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogía de gener a juny de 2019.-Subvencions a tercers 2019/292  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AFA Escola Puig de les Cadiretes i atorgar  
una subvenció del 100% de l’import justificat, per un import màxim de 5.400,00€, pel servei de 
psicopedagogia, a partir de l’1 de gener fins el 30 de juny de 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitzarà el 15 de 

setembre 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.  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2019/4   Acceptació de diverses donacions a l'Ajuntament de Llagostera de 
material artístic i arqueològic durant l'any 2017 i 2018. Exp. núm. 2017/807.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Joaquima Costabella Fusté, Antoni 
Mariné Sanz, Lluís Cabarrocas Bosc i Josep Maria Puig Valls. 
Segon.- Integrar aquestes peces a les col·leccions municipals i mantenir-les en les condicions 
de seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació. 
Tercer.- Posar les peces a disposició dels investigadors i del públic en general. 
Quart.- Agrair els cedents l’acte de generositat realitzat. 
 
2.3.2. PRP2019/179   Acceptar la cessió de documentació a l'Arxiu Municipal procedent 
de diversos ciutandans i entitats. Exp. núm. 2017/1133  
 
Primer.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Albert Díaz Capallera, Casino 
Llagosterenc, Ramon Brugulat Pagés, Josep M. Amposta Quintana, Jordi Fa Cateura, Jordi 
Barajas Ginés, Eduard Galobardes Jorba, Carles Mateu Casellas, Josep Puig Valls, Família 
Pascual Gifre, Albert Viader Codina, Hereus de Carme Ferrer i Marc Peyrecave.  
Segon.- Integrar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal i mantenir-la en les condicions de 
seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació.  
Tercer.- Posar la documentació a disposició dels investigadors i del públic en general. 
Quart.- Agrair als cedents l’acte de generositat realitzat.  
 
2.3.3. PRP2019/180   Aprovar definitivament la modificació del conveni urbanístic de 
gestió del Pla especial de reforma d'un camí rural i soterrament d'una línia elèctrica de 
mitja tensió a Can Balandrich del veïnat de Gaià de Llagostera juntament amb el 
corresponent text refós. Exp. núm. 2016/1240.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les clàusules 1 i 7 del conveni  urbanístic de 
gestió de l’execució del “Pla especial de reforma d’un camí rural i soterrament d’una línia 
elèctrica de mitja tensió a can Balandrich del veïnat de Gaià nº 2 de Llagostera”,  



 

5 
 

Segon.- Aprovar el text refós del conveni que es reprodueix com a annex del present acord. 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en Dret sigui possible, per a la signatura 
dels documents derivats d’aquest acord. 
Quart.- Trametre una còpia del text refós del conveni urbanístic al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, en el termini d’un mes des de la seva aprovació, perquè sigui inserit en la secció 
de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 
l’Administració de la Generalitat. 
Cinquè.- Fer constar que, als efectes de la legislació en matèria de transparència, el citat 
conveni es publicarà 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:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.1.1. PRP2019/199   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un tècnic 
d'educació. Exp. núm. 2019/366  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar 
interinament personal funcionari de la categoria tècnic d’educació, subgrup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un tècnic 
d’educació, en règim de funcionari interí, mitjançant concurs oposició lliure “. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure, i obrir el termini de 
presentació de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat 
amb el contingut de les bases referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3.1.2. PRP2019/208   Contractar la Sra. MFP com a conserge de caps de setmana de les 
instal·lacions esportives municipals, amb efectes del dia 16/02/2019. Exp. núm. 2019/380.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència, la Sra. MFP, 
amb DNI XXXXXXXXX, com a conserge de caps de setmana de les instal·lacions esportives 
municipals, amb una dedicació horària de 22,5 hores/setmanals, que representa el 60% de la 
jornada ordinària, amb efectes del dia 16/02/2019 i, com a màxim, fins a la fi de la temporada 
de futbol 2018/2019. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de conserge de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Sra. MFP. 
 
3.1.3. PRP2019/206   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un bibliotecari, 
en règim de funcionari de carrera. Exp. núm. 2019/371.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per a la provisió, mitjançant 
concurs oposició lliure, d’una plaça de bibliotecari de l’escala d’administració especial, 
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subescala tècnica, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Llagostera“. 
Segon.- Convocar el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure, i obrir el termini de 
presentació de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat 
amb el contingut de les bases referenciades. 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera a i un extracte en el DOGC i BOE. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2019/202   Aprovar certificació d'obres nº 8 i última de les obres de 
"reurbanització dels carrers J. Maragall, Onze de setembre i St. Feliu" -lot núm. 1-  Exp. 
núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 8 i última de l’obra “reurbanització dels carrers Joan 
Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu” lot numero 1, corresponent als carrers Joan Maragall 
I Onze de Setembre, expedida pel tècnic director de l’obra en data 21 de desembre de 2018 
per import de 2.241,92 €, IVA Inclòs (R.E. 2019/22, de 02.01.2019). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 2.241,92 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
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 la mercantil Mirfer, SA. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/204   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/2. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/2, per un import total de 14.376,87.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/338 al núm. F/2019/353 
- i els registres núm. F/2019/152 i F/2019/173. 

 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/197   Aprovar conveni amb el Consell Comarcal i el CBS Gironès-Salt per 
al servei d'acollida 2018-2019. Exp. núm. 2019/335.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera, el Consell Comarcal del Gironès i 
el Consorci de Benestar Gironès-Salt en matèria de polítiques d’acollida durant els anys 2018 i 
2019, que es transcriu com a annex a aquesta proposta. 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Tercer.- Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i la tramesa d’aquesta resolució i una còpia del conveni signat a la Direcció General 
d’Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dues 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. 
 


