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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/8 
Caràcter:  ordinària 
Data:   27 de febrer de 2019 
Horari:   de 14:15 fins a 14:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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. JGL2019/7 ordinària 20/02/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/219   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, pel servei de psicopedagogia 
de gener a juny de 2019.-Subvencions a tercers 2019/355.  
 
2.1.2. PRP2019/236   Atorgar a l'Associació juvenil Esplai de Llagostera un ajut econòmic per 
cobrir les despeses ocasionades per l'organització d'activitats de lleure, sortides i colònies. 
2019/341.  
 
2.1.3. PRP2019/265   Atorgar a l’ ASSOCIACIÓ DE SEGADORS/ES DE LLAGOSTERA un ajut 
econòmic per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de la Tractorada, la Festa del 
Segar i la participació de l'entitat a la Fira del Batre durant l'any 2019. Exp. 2019/420.  
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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. JGL2019/7 ordinària 20/02/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).   
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/219   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, pel servei de 
psicopedagogía de gener a juny de 2019.-Subvencions a tercers 2019/355.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AMPA ESCOLA LACUSTARIA (G17073230) 
i atorgar una subvenció del 100% de l’import justificat, per un import màxim de 5.400,00 €, pel 
servei de psicopedagogia de gener a juny de 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitza 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 .  
- 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. 
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Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria. 
 
2.1.2. PRP2019/236   Atorgar a l'Associació juvenil Esplai de Llagostera un ajut econòmic 
per cobrir les despeses ocasionades per l'organització d'activitats de lleure, sortides i 
colònies. 2019/341.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI DE 
LLAGOSTERA  i atorgar  una subvenció  de 2.000,00 € per cobrir les despeses de 
l’organització l'organització d'activitats de lleure, sortides i colònies. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de , 

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. 

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.  
 
2.1.3. PRP2019/265   Atorgar a l'ASSOCIACIÓ DE SEGADORS/ES DE LLAGOSTERA un 
ajut econòmic per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de la Tractorada, la 
Festa del Segar i la participación de l'entitat a la Fira del Batre durant l'any 2019. Exp. 
2019/420  
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ DE SEGADORS/ES DE 
LLAGOSTERA (G55032080) i atorgar una subvenció  de  2.500,00.-€ per cobrir les despeses 
ocasionades per l'organització de la Tractorada, la Festa del Segar i la participació de l'entitat a 
la Fira del Batre durant l'any 2019. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
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.  
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.1.1. PRP2019/289   Contractar en règim laboral temporal i a temps parcial la Sra. NOO 
com a educadora de les llars d'infants, amb efectes del dia 25/02/2019. Exp. núm. 
2019/486.  
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència, la Sra. NOO, 
amb DNI XXXXXXX, com a educadora infantil de la llar d’infants El Niu, amb una dedicació 
horària de 25 hores/setmanals, que representa el 66,67% de la jornada  ordinària, amb efectes 
del dia 25 de febrer de 2019 i fins a la reincorporació de la Sra. SSM al seu lloc de treball. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil 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.- Comunicar-ho a la interessada. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2019/282   Aprovar definitivament el projecte d'ampliació de l'skatepark - Exp. 
núm. 2019/165.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i executiu d’ampliació de la pista d’skate 
existent a la zona verda situada entre l’avinguda de l’Esport, l’avinguda del Gironès, el carrer 
Almedinilla i el carrer Pocafarina, amb la construcció d’un “bowl”,  redactat per l’arquitecte 
Josep Comas Boadas, amb un pressupost d’execució de 28.965,17 euros (IVA no inclós) 
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC, i tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/285   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/4. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/4, per un import total de 115.054,53.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/149 al núm. F/2019/151 
- del núm. F/2019/154 al núm. F/2019/157 
- del núm. F/2019/180 al núm. F/2019/182 
- del núm. F/2019/188 al núm. F/2019/193 
- del núm. F/2019/195 al núm. F/2019/197 
- del núm. F/2019/257 al núm. F/2019/260 
- del núm. F/2019/411 al núm. F/2019/432 
- del núm. F/2019/434 al núm. F/2019/440 
- i els registres núm. F/2019/120, F/2019/121, F/2019/132, F/2019/161, F/2019/172, 

F/2019/174, F/2019/176, F/2019/177, F/2019/184, F/2019/185, F/2019/219, 
F/2019/220, F/2019/226, F/2019/268, F/2019/317, F/2019/320, F/2019/321, 
F/2019/329, F/2019/333, F/2019/362, F/2019/409 i F/2019/442. 

 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/279   Subvencionar el CASINO LLAGOSTERENC SRC, per a l'Escola de 
música i dansa per a l'any 2019.-Subvencions a tercers 2019/458  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASINO LLAGOSTERENC, SRC 
(G17037029)  i atorgar  una subvenció  de 22.000,00 € per subvencionar l'Escola de música i 
dansa per a l'any 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2019.07.334.48001. 
Segon.-  Fer avinent que la subvenció està subjecta a les següents condicions: 

1) Objecte i finalitat 
La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament de l’Escola de música i dansa 
del Casino Llagosterenc i formació artística complementària durant l’any 2019. 
 

2) Import de la subvenció 
L’Ajuntament de Llagostera es compromet a transferir un import total de 22.000,00€ 
durant l’any 2019 al Casino Llagosterenc. 

  
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. 

 
3) Forma de pagament i justificació de la despesa 

L’Ajuntament farà durant l’any 3 pagaments per avançat, cada un dels quals el Casino 
Llagosterenc haurà de justificar per tenir dret al següent pagament, de manera que la 
programació de pagaments per part de l’Ajuntament i de justificació per part del Casino 
Llagosterenc serà: 
 
Març de 2019. Després de l’aprovació de la concessió. L’Ajuntament pagarà al Casino 
Llagosterenc 10.000,00€. 
 
4 de juny de 2019. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la despesa 
del primer pagament mitjançant la presentació de: 
 
. Memòria de l’activitat de gener a abril de 2019 (activitats, preus, assistents, 
professorat,...) 
. Nòmines o TC del personal contractat 
. Factures del personal autònom 
. Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat 
. Ingressos de l’activitat pel mateix període 
 
Juliol de 2019. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 6.000,00€. 
 
4 d’octubre de 2019. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la 
despesa del segon període (maig a agost), mitjançant la presentació de la mateixa 
documentació que la requerida per a la justificació del primer període. 
 
Octubre de 2019. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 6.000,00€. 
 
27 de gener de 2020. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la 
despesa del tercer període (setembre a desembre), mitjançant la documentació 
requerida a les altres justificacions. 
 
L’Ajuntament controlarà que l’aportació econòmica sigui aplicada estrictament a la 
finalitat d’aquesta subvenció mitjançant la documentació de la despesa justificada 
durant l’any 2019 i es reserva el dret de reclamar-ne el reintegrament en cas 
d’incompliment de les condicions de la subvenció. 
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En el cas que no s’arribi a justificar la despesa al 100% de l’import de l’activitat, la 
subvenció quedarà reduïda proporcionalment. En aquest supòsit, 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. 
 
Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents al període 
subvencionat. 
La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

 
4) Activitats incloses en la subvenció 

El Casino Llagosterenc es compromet a garantir la continuïtat de les activitats de 
l’Escola de música i dansa durant l’any 2019 i a aportar-hi les dependències 
necessàries per desenvolupar l’activitat. 
 
El Casino Llagosterenc es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament de Llagostera i 
amb les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en els actes que organitzin, si són 
requerits per participar-hi, actes que prèviament hauran de ser consensuats per les 
parts. 

 
5) Publicitat de la subvenció 

El material de divulgació que faci el Casino Llagosterenc (cartells, fulletons, anuncis i 
altres elements de propaganda utilitzats per donar a conèixer les activitats, o qualsevol 
altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració) 
haurà de fer constar el suport de l’Ajuntament de Llagostera. 
 

6) Obligacions legals i tributàries 
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. 
 
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei 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. 

 
7) Comptabilitat de la subvenció 

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. 

 
8) Revocació de la subvenció 

La manca de presentació de justificació en els terminis establerts comportarà la 
revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrament de les quantitats percebudes. 
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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 informar-ne el servei de Tresoreria. 
 
3.4.2. PRP2019/286   Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, per a la renovació 
de la gespa artificial del camp de futbol municipal.-Exp. núm. 2019/490.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions de suport a la 
renovació de gespa artificial dels camps de futbol municipals (línia A4) durant l’any 2019, amb 
l’actuació de la renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol municipal, 
amb un pressupost total de 180.690,23 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 35.000,00€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
actuació. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a  dos quarts de tres de la tarda s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


