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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/35 
Caràcter:  ordinària 
Data:   16 d'octubre 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. 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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2019/34 ordinària 09/10/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1410   Contractar ESTEVE COLOMER VALENTÍ, pel servei d'assistència 
tècnica informàtica, a partir de l'1 d'octubre fins el 31 de desembre de 2019.-Exp. núm. 
2019/1794  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/1413   Declarar la caducitat de la subvenció a al Club Bàsquet Llagostera per 
la temporada 2017/2018. Exp. 2018/2121.  
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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. JGL2019/34 ordinària 09/10/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1410   Contractar ESTEVE COLOMER VALENTÍ, pel servei d'assistència 
tècnica informàtica, a partir de l'1 d'octubre fins el 31 de desembre de 2019.-Exp. núm. 
2019/1794.  
Vistos els pressupostos de la Corporació, i vista la necessitat de contractar els serveis 
d'assistència tècnica informàtica, a partir de l'1 d'octubre fins el 31 de desembre de 2019, 
Vist que el pressupost previst és de 3.387,00€ (més IVA) i que, per tant, és inferior a 
15.000,00€, 
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa ESTEVE COLOMER VALENTI (NIF- - -1471 
- -), de data 5/09/19.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 19/09/2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 03/10/2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 07/10/2019, 
Atès que, d’acord amb l’article 118.1 de la LCSP de 2017, es considera contracte menor de 
serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 15.000,00 € (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. 
I atès l’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent de la corporació. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Contractar ESTEVE COLOMER VALENTÍ, pel servei d'assistència tècnica informàtica, 
a partir de l'1 d'octubre fins el 31 de desembre de 2019., pel preu de 3.387,00 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat. 
Segon.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.01.920.22706 per un import total de 4.098,27 euros, IVA inclòs. 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.2.1. PRP2019/1413   Declarar la caducitat de la subvenció a al Club Bàsquet Llagostera 
per la temporada 2017/2018. Exp. 2018/2121. 
Vist l’acord de Junta de Govern Local, en sessió del dia 19/12/2018, va acordar accedir a la 
petició efectuada per l’entitat CLUB BÀSQUET LLAGOSTERA (G17607946) i atorgar  una 
subvenció de 5.000.-€ per cobrir les despeses de l’organització per la temporada 2017/2018. 
Vist que, en el citat acord, s’establia el termini per realitzar l’activitat subvencionada,el,termini 
per justificar les despeses de l’activitat subvencionada  amb el formulari corresponent. 
Vist que consultat l’expedient  i el Registre General d’entrada de l’Ajuntament, no consta que 
l’entitat hagi dut a terme l’acceptació expressa de la concessió de la subvenció ni la 
corresponent justificació de les despeses de la subvenció atorgada. 
Ateses les determinacions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL); 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 (TRLMRLC); del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS); del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF); 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 (TRLHL); de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP); de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i de les Bases 
d’execució del Pressupost municipal. 
Vist que és competent aquesta Junta de Govern Local en virtut de la delegació de 
competències efectuada en matèria de subvencions mitjançant el decret d’Alcaldia 659/2019 de 
25 de juny de 2019,  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Iniciar el procediment de revocació de la subvenció atorgada al Club Basquet 
Llagostera en concepte de despeses generals de l’activitat del club durant la temporada 
2017/2018. 
Segon.-  Concedir el termini de 10 dies hàbils d’audiència a l’interessat durant el qual podrà 
examinar i formular les al·legacions que estimi convenients o renunciar a la subvenció 
concedida.  
Tercer.-  Notificar-ho al representant de l’entitat interessada. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Altres 
 
3.1.1. PRP2019/1430   Aprovar el preu públic del taller de Ioga, temporada 2019/2020. 
Exp. núm. 2019/1622.  
Vista la memòria economicofinancera de data 16 d’octubre de 2019 emesa pel tècnic municipal 
d’Esports, la qual consta a l’expedient. 
Vist l’informe d’intervenció, emès en data 16 d’octubre de 2019. 
Vist l’informe jurídic, emès en data 16 d’octubre 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:   
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Primer.- Aprovar els següents preus públics per a l’assistència a les classes de Ioga per a la 
temporada 2019/2020. 
 
Preus públics  import 
Classes de ioga  
     Ioga_ una sessió a la setmana  26,00 €/mes 
     Ioga_ dues sessions a la setmana 46,00 €/mes 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2019/1429   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/31. Exp. núm. 2019/182  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2019/659, 
de data 25 de juny de 2019.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/31, per un import total de 112.425,65.-
euros i que comprèn els següents registres: 
 

- del núm. F/2019/2242 al núm. F/2019/2247 
- del núm. F/2019/2255 al núm. F/2019/2259 
- del núm. F/2019/2267 al núm. F/2019/2270 
- del núm. F/2019/2272 al núm. F/2019/2274 
- del núm. F/2019/2279 al núm. F/2019/2283 
- del núm. F/2019/2285 al núm. F/2019/2294 
- del núm. F/2019/2414 al núm. F/2019/2419 
- i els registres núm. F/2019/2214, F/2019/2224, F/2019/2229, F/2019/2230, 

F/2019/2233, F/2019/2237, F/2019/2239, F/2019/2250, F/2019/2253, F/2019/2277, 
F/2019/2296, F/2019/2298, F/2019/2407, F/2019/2411 i F/2019/2412. 

 
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. 
 


