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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/7 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de febrer de 2019 
Horari:   de 13:00 fins a 13:30 
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. Jesús Malagón i Granados, 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. Acta sessió anterior 
 
1.1. JGL2019/6 ordinària 13/02/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/182   Aprovar el padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries, guals i 
entrada de vehicles any 2018. Exp. núm. 2019/10.  
 
2.1.2. PRP2019/184   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2019. Exp. 
núm. 2019/17.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.2.1. PRP2019/216   Subvencionar l'Associació Juvenil Enginyers Solidaris, per a un projecte 
d'extracció i distribució d'aigua al Sàhara.-Subvencions a tercers 2019/357  
 
2.2.2. PRP2019/218   Subvencionar l'AFA Puig de les Cadiretes, per a les despeses 
d'organitzar la festa fi de curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 2019/300  
 
2.2.3. PRP2019/220   Subvencionar l'AMPA IES Llagostera, pel servei de conversa en anglès, 
de gener a  maig de 2019.-Subvencions a tercers 2019/354.  
 
2.2.4. PRP2019/223   Subvencionar l'IES Llagostera, en concepte de despeses, funcionament i 
projectes per a l'any 2019.-Subvencions a tercers 2019/369  
 
2.2.5. PRP2019/225   Atorgar al CASINO LLAGOSTERENC un ajut econòmic per cobrir les 
despeses ocasionades per l'organització del cicle de concerts de balls de saló, concerts d'estiu, 
ball de Carnestoltes i del grup de teatre i varietats. Exp. 2019/321  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2019/98   Nomenar el Sr. Alfons del Rio Dalmau arquitecte tècnic, en règim de 
funcionari interí, amb efectes del dia 01/03/2019. Exp. núm. 2019/188.  
 
2.3.2. PRP2019/232   Constituir una borsa de treball d'arquitecte tècnic. Exp. núm. 2018/1627.  
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2019/227   Aprovar les bases reguladores de l'espai carpes de la Festa Major 2019. 
Exp. núm. 2019/193.  
 
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. Acta sessió anterior 
 
1.1. JGL2019/6 ordinària 13/02/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/182   Aprovar el padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries, 
guals i entrada de vehicles any 2019. Exp. núm. 2019/10  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’escombraries per a l’any 2019 per l’import de 663.069,79  
€. 
Segon.- Aprovar el padró de Guals permanents per a l’any 2019 per l’import de 40.093,34 €. 
Tercer.- Aprovar el padró d’entrada de vehicles per a l’any 2019 per l’import de 23.916,35 €. 
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Quart.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Cinquè.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des de l’1 de març al 30 d’abril de 
2019. 
Sisè.- 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. 
 
2.1.2. PRP2019/184   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2019. 
Exp. núm. 2019/17  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el padró per  la tinença d’animals de companyia (gossos i gats) per a l’any 
2019 per un import de 3.735,00 €. 
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 de l’1 de març al 30 d’abril 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 vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/216   Subvencionar l'Associació Juvenil Enginyers Solidaris, per a un 
projecte d'extracció i distribució d'aigua al Sàhara.-Subvencions a tercers 2019/357.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’Associació Juvenil Enginyers Solidaris 
(G55333132)  i atorgar  una subvenció  de 1.000,00 €, per a un projecte d'extracció i distribució 
d'aigua al Sàhara. 
Segon.-  Donar conformitat a la justificació presentada, corresponent a la factura del material 
de muntatge del sistema d’extracció i distribució d’aigua al Sàhara, la qual ascendeix a un 
import total de 1.000,00€. 
Tercer.- Fer efectiu el pagament de la subvenció acordada en el primer punt d’import total 
1.000,00€. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria.  
 
2.2.2. PRP2019/218   Subvencionar l'AFA Puig de les Cadiretes, per a les despeses 
d'organitzar la festa fi de curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 2019/300  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AFA Escola Puig de les Cadiretes (G55037907) i 
atorgar  una subvenció  de 400,00 €, per cobrir les despeses d'organitzar la festa fi de curs 
2018-2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitza el 

dia 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. 
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- 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. 

- 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.  
 
2.2.3. PRP2019/220   Subvencionar l'AMPA IES Llagostera, pel servei de conversa en 
anglès, de genera  maig de 2019.-Subvencions a tercers 2019/354  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA IES LLAGOSTERA (G17480294)  i atorgar  
una subvenció del 100% de l’import justificat, per un import màxim de 10.000,00 €, pel servei 
de conversa en anglès, de gener a maig de 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitza el dia 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. 

- 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 
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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.  
 
2.2.4. PRP2019/223   Subvencionar l'IES Llagostera, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes per a l'any 2019.-Subvencions a tercers 2019/369. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’IES Llagostera (S6700024J) i atorgar  una 
subvenció  de  3.000,00€, en concepte de despeses, funcionament i projectes per a l'any 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitza el dia 31 

de gener de 2020, 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. 

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. 
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2.2.5. PRP2019/225   Atorgar al CASINO LLAGOSTERENC un ajut econòmic per cobrir les 
despeses ocasionades per l'organització del cicle de concerts de balls de saló, concerts 
d'estiu, ball de Carnestoltes i del grup de teatre i varietats. Exp. 2019/321  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASINO LLAGOSTERENC, SRC i atorgar  
una subvenció  de  6.000,00.-€ per cobrir les despeses ocasionades per l'organització del cicle 
de concerts de balls de saló, concerts d'estiu, ball de Carnestoltes i del grup de teatre i 
varietats.. 
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.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.3.1. PRP2019/98   Nomenar el Sr. ARD arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí, 
amb efectes del dia 01/03/2019. Exp. núm. 2019/188  
Vist el resultat del procés selectiu convocat per al nomenament d’un arquitecte tècnic, subgrup 
A2, en règim de funcionari interí i vista la proposta del Tribunal Qualificador, segons els 
resultats que es transcriuen a continuació: 
 
Cognoms, Nom NIF RESULTAT FINAL 

ARD xxxxxxxx 64.17 
ARC xxxxxxxx 44,87 

 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar el Sr. ARD, amb DNI XXXXXXXXXX, com a arquitecte tècnic  en règim de 
funcionari interí, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, subgrup A2, d’acord 
amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 199, de 16 d’octubre de 2018, amb 
efectes del dia 1 de març de 2019 i fins a la cobertura definitiva de la plaça com a funcionari de 
carrera o fins a l’amortització d’aquesta. 
Segon.-  Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça d’arquitecte 
tècnic de la plantilla de l’Ajuntament. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.3.2. PRP2019/232   Constituir una borsa de treball d'arquitecte tècnic. Exp. núm. 
2018/1627.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Constituir la següent borsa de treball d’arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí, 
per efectuar nomenaments amb caràcter temporal per cobrir vacants o realitzar substitucions 
en aquesta categoria d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Llagostera que es puguin originar 
durant un període de 2 anys, d’acord amb els resultats finals del procés selectiu i amb la 
convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 199, del 16 d’octubre de 2018, en la qual els 
aspirants tindran la següent prelació: 
 

Ordre de 
prelació Cognoms, Nom NIF 

1r ARC XXXXXXXX 
 
Segon.- Fer avinent que la vigència de la citada borsa de treball serà de 2 anys (fins al 20 de 
febrer de 2020), llevat que s’exhaurís la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior. 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els aspirants que han superat el procés selectiu. 
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2019/227   Aprovar les bases reguladores de l'espai carpes de la Festa Major 
2019. Exp. núm. 2019/193.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la participació de les entitats i associacions de 
Llagostera a l’espai carpes de la Festa Major 2019, les quals consten a l’expedient. 
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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. PRP2019/252   Contractar la Sra. JBP com a tècnica d'inserció laboral, amb efectes 
del dia 25/02/2019. Exp. núm. 2019/413  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal i per urgència, la Sra. JBP, amb NIF 
XXXXXXXX, com a dispositiu d’inserció laboral, amb contracte subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als 
Barris 2018, d’acord amb la resolució del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat signada en data 05/12/2018 i amb la resolució TSF/1867/2018, ref. d’expedient 
GTB-015/18 i núm. expedient SOC032/18/00018, amb efectes del dia 25 de febrer de 2019 i 
fins a la reincorporació de la Sra. Laura Cano Pascual al seu lloc de treball. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a la categoria de tècnic A2 de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. JBP 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2019/255   Adjudicar a Ambiser Innovaciones SL el subministrament del 
sistema de videoacta segons l'acord marc de l'Associació catalana de municipis i 
comarques i el Consorci Català de Desenvolupament Local. Exp. núm. 2019/370  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Assumir l’informe de necessitat de contractació. 
Segon.-  Adjudicar el  subministrament del sistema de videoacta amb el manteniment inclòs 
durant 1 any a l’empresa “Ambiser Innovaciones SA” amb CIF: B85355071, d’acord amb el 
PCAP i el PPT, per un  per un import de  25.858,58 € Iva no inclòs. 
Tercer.-  Autoritzar la despesa i reconèixer la present obligació per import de 31.288,88 € amb 
càrrec a la partida pressupostària 2019.01.920.62300. 
Quart.-  Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per tal de formalitzar el 
present subministrament amb la mercantil “Ambiser Innovaciones SA”. 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’adjudicatari per tal de formalitzar el corresponent 
contracte administratiu. 
Sisè.- Publicar l’acord d’adjudicació en el perfil del contractant juntament amb tota la 
documentació preceptiva. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/256   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/3. Exp. núm. 2019/182.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/3, per un import total de 80.198,34.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/113 al núm. F/2019/115 
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- del núm. F/2019/357 al núm. F/2019/361 
- del núm. F/2019/370 al núm. F/2019/372 
- del núm. F/2019/374 al núm. F/2019/391 
- i els registres núm. F/2019/22, F/2019/23, F/2019/28, F/2019/43, F/2019/44, 

F/2019/159, F/2019/160 i F/2019/355. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/224   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, pel servei de docència dels 
horts escolars, a partir de gener fins el desembre de 2019.-Subvencions a tercers 
2019/364.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AMPA ESCOLA LACUSTARIA (G17073230)  
i atorgar  una subvenció  de 4.500,00€, pel servei de docència dels horts escolars, a partir de 
gener fins el 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 maig de 2019   
15 de setembre de 2019 
15 de gener de 2020  

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. 

- 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 dos quarts de 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. 
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