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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
 
Núm.:   JGL2019/29 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   21 d'agost de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 09:30 
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 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
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. Altres 
 
1.1.1. PRP2019/1152   Aprovar els preus públics corresponents als cursos i tallers de les Àrees 
de Cultura, Educació i Joventut per al curs 2019-2020.  Exp. núm. 2019/1527  
 
1.1.2. PRP2019/1161   Aprovar els preus públics per a les activitats esportives temporada 
2019/2020.-Exp. núm. 2019/1622  
 
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, a la data de la signatura electrònica 
 
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: 
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1.Propostes 
1.1. Altres 
 
1.1.1. PRP2019/1152   Aprovar els preus públics corresponents als cursos i tallers de les 
Àrees de Cultura, Educació i Joventut per al curs 2019-2020.  Exp. núm. 2019/1527  
Atesa la necessitat d’aprovar els preus públics corresponents als cursos i tallers de les Àrees 
de Cultura, Educació i Joventut per al curs 2019-2020. 
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 14. 
Vista la memòria econòmico-financera emesa en data 12 d’agost de 2019 per la tècnica de 
Cultura i coordinadora de l’Espai Cultural Casa de les Vídues. 
Vist l’informe d’intervenció, emès en data 12 d’agost de 2019. 
Vist l’informe jurídic, emès en data 14 d’agost de 2019. 
Vistos els l’article 47 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  i l’article 12 de l’ordenança fiscal nº14 de 
Llagostera relativa a la reglamentació municipal dels preus públics municipals.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats i cursos de les Àrees de 
Cultura, Educació i Joventut per al curs 2019-2020. 
 

Escola Municipal d’Art Pere Mayol Preu 
Jugart 20.-€/mes 
Tastart 80.-€/trimestre 
Fangart 80.-€/trimestre 

Art i creativitat 90.-€/trimestre 
Iniciació a la ceràmica 80.-€/trimestre 

Dibuix, disseny i il·lustració per a joves 90.-€/trimestre 
Pintura i escultura 90.-€/trimestre (1 dia a la setmana) 

135.-€/trimestre (2 dies a la setmana) 
Dibuix i pintura (adults) 120.-€/trimestre 

Model viu 110.-€/trimestre 
55.-€/trimestre* 

*Per als alumnes de pintura i escultura (2 dies) o 
dibuix i pintura (adults) 

Aula d’Art per alumnes amb NEE Gratuït 
Curs de talla de fusta 135.-€/trimestre 

Aula d’artistes 50.-€/trimestre 
Grafologia 30.-€/mes 

Curs de costura 100.-€/trimestre 
Iniciació al torn 150.-€/curs sencer 

Fotografia I 90.-€/curs sencer 
Fotografia II 90.-€/curs sencer 

Iniciació a l’Urban Sketching 60.-€/curs sencer 
Tallers de pintura decorativa 50.-€/curs sencer 

Taller de pals de tió Gratuït 
Festival Land Art&Gavarres Gratuït 
Taller de mones de Pasqua 10.-€ 

Taller: L’enginyeria del paper Gratuït 
Creactiva’t amb nosaltres per Nadal 70.-€/casal sencer 
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Creactiva’t amb nosaltres per Set. Sta. 55.-€/casal sencer 
Cultura Preu 

Curs de teatre per a adults 30.-€/curs sencer 
Informàtica per a gent gran 54.-€/trimestre 

Morfopsicologia 30.-€/mes 
Sardanes Gratuït 

Àrea de Joventut Preu 
Cine-fòrum i crispetes Gratuït 

Grup instrumental 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de xapes 10.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de cuina 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 

Jornades multiculturals Gratuït 
Tast de gintònics 30.-€ (10.-€ amb el carnet CLV) 
Tast de cerveses 20.-€ (10.-€ amb el carnet CLV) 

Taller de circ 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de teatre 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 

Taller de bricolatge 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Dijous feministes Gratuït 

Halloween 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Projecte A-Taca 20.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de grafitti 50.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 

Pati obert Gratuït 
VI Campionat d’scooters 30.-€ (gratuït amb el carnet CLV) 
Sortida a Port Aventura 60.-€ (50.-€ amb el carnet CLV) 

Sortida a la neu 60.-€ (50.-€ amb el carnet CLV) 
Àrea d’Educació - CRT Preu 

Formació per a les proves del  
Nivell Mitjà d’Actic 

50.-€/curs sencer 

Extraescolars de robòtica 80.-€/trimestre 
Robots col·laboratius amb Wedo 2.0 6.-€ 
Creació d’un videojoc amb Scratch 6.-€ 

Jocs i programació amb Dash 6.-€ 
Stop Motion amb Wedo 2.0 6.-€ 

Robots amb energies renovables 6.-€ 
 
1.1.2. PRP2019/1161   Aprovar els preus públics per a les activitats esportives temporada 
2019/2020. 
Vista la memòria econòmico-financera de data 19 d’agost de 2019 emesa pel tècnic municipal 
d’Esports, la qual consta a l’expedient. 
Vist l’informe d’intervenció, emès en data 19 d’agost de 2019. 
Vist l’informe jurídic, emès en data 19 d’agost de 2019. 
Vistos els l’article 47 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  i l’article 12 de l’ordenança fiscal nº14 de 
Llagostera relativa a la reglamentació municipal dels preus públics municipals.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar els preus públics per a l’assistència a activitats esportives per a la temporada 
2019/2020. 
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 PREUS ESPECIALS 
 

 

Activitats de temporada regular   

TEMPORADA 2019/2020 

Preu ordinari 

Preu 
segon 

membre 
unitat 

familiar 
(-20%) 

 

Preu  
tercer o 

següents 
membres 

unitat 
familiar 
(-50%) 

 

Preu per 
esportistes 

inscrits a un 
club 

esportiu de 
Llagostera 

(-50%)  
 

       
Escola de l’esport – nascuts entre 2010 i 2015 

 
153,00 € 

 
122,50€ 

 
76,50€ 

 
76,50€ 

      
Escola de l’esport – nascuts  2006 i 2009 

 
170,00 € 

 
136€ 

 
85€ 

 
85€ 

       
Escola d’atletisme – nascuts entre 2010 i 2015 

 
153,00 € 

 
122,50€ 

 
76,50€ 

 
76,50€ 

       
Escola d’atletisme – nascuts  2006 i 2009 

 
170,00 € 

 
136€ 

 
85€ 

 
85€ 

       
Escola d’atletisme – nascuts  2005  

 
198,50 € 

 
158,50€ 

 
99,50€ 

 
99,50€ 

       
Gimnàstica per a adults  

   
90,50 € 

 
72,50€ 

 
45,25€ 

 
45,25€ 

 
Els descomptes per preus especials de les activitats esportives de la temporada regular, 
s’aplicaran als membres de la unitat familiar, menors de 18 anys i inscrit a qualsevol activitat 
esportiva municipal o a un dels Clubs esportius locals. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de 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. 
 


