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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/36 
Caràcter:  ordinària 
Data:   23 d'octubre de 2019 
Horari:   de 10:00 fins a 10:52 
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. JGL2019/35 ordinària 16/10/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2019/1390   Revocar liquidació de plusvàlua per dissolució de condomini. Exp. núm. 
2019/1541  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2019/1406   Contractar Actiescola, per a coordinació i monitoratge de Taller 
Coloraines. Exp. núm. 2019/1610  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2019/1449   Aprovar la convocatòria de subvencions (Exp. núm. 2019/1939) per al 
foment de l'agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera per l'any 2019  
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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. JGL2019/35 ordinària 16/10/2019 
S’aprova per unanimitat  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/1390   Revocar liquidació de plusvàlua per dissolució de condomini. Exp. 
núm. 2019/1541.  
Vistos els antecedents obrants a l’àrea de recaptació sobre la liquidació de plusvàlua núm 
298/2018 aprovada per Decret d’Alcaldia del dia  5/11/2018 i notificada el dia 17/12/2018 a nom 
de la Sra. Anna Displas Barrera per dissolució de condomini,  la qual sol·licita l’exempció de 
pagament en data 4/07/2019,  presentat fora de termini. 
Atès que es tracta d’una dissolució de parella estable, segons Conveni Regulador de Dissolució 
aprovat en Sentencia 615/2011 pel Jutjat de Primera Instància número 6 de Girona i elevat a 
escriptura pública en data 28/05/2018, i ha de tenir el mateix tractament legal que una societat 
conjugal. 
Segons l’article 104.3 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: 
“No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y 
en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia 
del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial.” 
Segons Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 d’abril de 2013,  
estableix que la plusvàlua municipal en la dissolució de comunitat no es merita quan l’immoble 
sigui indivisible i s’apliqui el que disposa els articles 404 i 1062 del Codi Civil, adjudicant-se a 
un del comuners.  
Vist l’article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que estableix el 
procediment de revocació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions estableix 
s’iniciarà d’ofici i haurà de ser diferent de l’òrgan que va aprovar la liquidació i es donarà 
audiència als interessats 
Vist que en el present procediment  s’ha iniciat a instància de la persona interessada, no és 
necessari concedir un termini d’audiència perquè el sentit de la resolució es d’acord amb la 
petició presentada davant d’aquest Ajuntament. 
Vist que la liquidació que ha de ser revocada es va aprovar mitjançant decret d’Alcaldia en data 
5/11/2018, l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local. 
I encara que hagi presentat recurs extemporani, 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Revocar la liquidació de plusvàlua núm. 298/2018 a la Sra. Anna Displàs Barrera per 
import de 714,92 €,  per haver-hi dissolució de condomini en la transmissió i no haver-se de 
liquidar l’impost de plusvàlua, segons el que estableix l’article 104.3 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. 
Segon.- Notificar el present acord a la interessada 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2019/1406   Contractar Actiescola, per a coordinació i monitoratge de Taller 
Coloraines. Exp. núm. 2019/1610  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar els serveis de 
coordinació i monitoratge del Taller Coloraines 2019-2020  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa ACTIESCOLA, SLU.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 24/09/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 01/10/2019. 
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- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 24/09/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, els treballs de ACTIESCOLA, SLU. Espai Coloraines 2019/2020, pel preu de 
7.453,00 euros (exempt d’ IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, pel període 
d’OCTUBRE a DESEMBRE de 2019 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0823121799 per 
un import total de 2.313,00 euros, exempt d’ IVA. 
Quart.- Adoptar el compromís de configurar dotació econòmica suficient pel període de 
GENER a JUNY de 2020 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2020, per un import de 
5.140,00 euros. 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2019/1449   Aprovar la convocatòria de subvencions (Exp. núm. 2019/1939) per 
al foment de l'agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera per l'any 2019.  
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Vist que en data 21 de gener de 2019 (BOP Girona número 20 de 29/01/2019); es va aprovar 
definitivament les bases d’execució del pressupost de l’ajuntament per a l’exercici de l’any 
2019. 
Vist que a les bases del pressupost de l’any 2019 mitjançant annex es van incorporar les bases 
per l’atorgament de les subvencions en matèria de medi ambient per al foment de l’agricultura i 
la ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2019. 
Vist que el text definitiu de les esmentades bases que han de regir la convocatòria i concessió 
de la subvenció, s’ha enviat a publicar al BOP de Girona i al e-tauler. 
Vista la providència d’alcaldia de data 16 d’octubre de 2019, sobre ordenar l’inici de la 
convocatòria d’atorgament d’aquesta subvenció. 
Vist l’informe jurídic de data 16 d’octubre de 2019, sobre el procediment legalment aplicable. 
Vist l’informe d’Intervenció de data 21 d’octubre de 2019, sobre l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre el finançament de la corresponent subvenció. 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la convocatòria per concedir les subvencions per al foment de l’agricultura i la 
ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2019. 
Segon.- Aprovar la despesa derivada de l’atorgament de les subvencions amb càrrec a la 
partida 2019.10.419.47900 fins a un màxim de 1.200 €. 
Tercer.- Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment. 
Quart.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la subvenció a la BDNS i procedir a 
donar-ne publicitat a la web municipal juntament amb les bases aprovades i el model de 
sol·licitud. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts d’onze i set minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


