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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/41 
Caràcter:  ordinària 
Data:   27 de novembre de 2019 
Horari:   de 11:45 fins a 12:00 
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. JGL2019/40 ordinària 20/11/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1598   Atorgar una subvenció a l'Associació de Restaurants de Llagostera per 
cobrir les despeses de  funcionament de l'any 2019. 2019/2081  
 
2.1.2. PRP2019/1599   Atorgar una subvenció a l'escola Puig de les Cadiretes, en concepte de 
despeses de funcionament i projectes per al curs 2019-2020. Exp. 2019/2131  
 
2.1.3. PRP2019/1600   Atorgar una subvenció a la Unió de Botiguers de Llagostera per cobrir 
les despeses de l'organització durant el 2019. 2019/2082  
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2.1.4. PRP2019/1607   Revocar la subvenció concedida al Club Basquet Llagostera en 
concepte de despeses generals de l'entitat de la temporada 2017/2018. Exp: 2018/2121 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/1537   Aprovar els preus públics (Exp. núm. 2019/2103) pels costos d'execució 
de les actuacions de manteniment de les franges de prevenció d'incendis de les urbanitzacions 
de Selva Brava, Font Bona i La Canyera.  
 
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. JGL2019/40 ordinària 20/11/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1598   Atorgar una subvenció a l'Associació de Restaurants de Llagostera 
per cobrir les despeses de  funcionament de l'any 2019. 2019/2081  
Vista la petició efectuada per la ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS DE LLAGOSTERA 
(J17889684) relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de 
l’organització  durant el 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de novembre de 2019 . 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 12 de novembre de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 13 de novembre de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost  existeix consignació adequada i suficient 
per atorgar una subvenció d’un import de . 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS DE 
LLAGOSTERA (J17889684)  i atorgar  una subvenció  de 500 € per cobrir les despeses de 
l’organització durant el 2019 a Llagostera.  
Segon.-  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 15 de 
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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 .  
- 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.  
 
2.1.2. PRP2019/1599   Atorgar una subvenció a l'escola Puig de les Cadiretes, en 
concepte de despeses de funcionament i projectes per al curs 2019-2020. Exp. 
2019/2131.  
Vista la petició (RE 2019/5221, de 13 de novembre) efectuada per l’ESCOLA PUIG DE LES 
CADIRETES (S1700281G) relativa a la sol·licitud d’una subvenció, en concepte de despeses 
funcionament i projectes per al curs 2019-2020. 
Vist que les bases d’execució del pressupost 2019 preveuen una subvenció nominativa directa 
a l’Escola Puig de les Cadiretes per import de 3.000,00€. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 15 de novembre de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 15 de novembre de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 15 de novembre de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 07.3231.480000 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 3.000,00€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
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I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES (S1700281G)  
i atorgar  una subvenció nominativa directa  de  3.000,00€ per cobrir les despeses de 
l’organització de Subvencionar l'escola Puig de les Cadiretes, en concepte de despeses 
funcionament i projectes per al curs 2019-2020. 
Segon.-  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 .  
- 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. 

- 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’escola Puig de les Cadiretes. 
 
2.1.3. PRP2019/1600   Atorgar una subvenció a la Unió de Botiguers de Llagostera per 
cobrir les despeses de l'organització durant el 2019. 2019/2082.  
Vista la petició efectuada per la UNIÓ DE BOTIGUERS DE LLAGOSTERA (G17693219) 
relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de l’organització durant el 
2019, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de novembre de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 12 de novembre de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 13 de novembre de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost  existeix consignació adequada i suficient 
per atorgar una subvenció d’un import de 3.000€ . 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat UNIO DE BOTIGUERS DE LLAGOSTERA 
(G17693219)  i atorgar  una subvenció  de 3.000 € per cobrir les despeses de l’organització 
durant el 2019. 
Segon.-  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 15 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 .  
- 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.  
 
2.1.4. PRP2019/1607   Revocar la subvenció concedida al Club Basquet Llagostera en 
concepte de despeses generals de l'entitat de la temporada 2017/2018. Exp: 2018/2121. 
Vist que la 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, sense la 
concessió de cap bestreta favor de l’entitat. 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 16/10/2019, va acordar iniciar els tràmits 
de revocació de la subvenció, concedint a l’entitat beneficiària un termini de deu dies hàbils per 
presentar al·legacions atès que la subvenció concedida no s’havia justificat. 
Vist que segons consta en l’expedient, el termini de presentació d’al·legacions va finalitzar el 25 
de novembre de 2019 sense que l’entitat beneficiària hagi presentat cap escrit en el registre d’ 
entrada. 



 

6 
 

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. 
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 659/2019, de data 25 de juny de 
2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Revocar la subvenció concedida a l’entitat Club Bàsquet Llagostera d’import 5.000€ 
en concepte de finançament de les despeses generals de l’entitat durant la temporada 
2017/2018 
Segon.-  Notificar el present acord al legal representant del Club Bàsquet Llagostera, i 
comunicar-ho als serveis de tresoreria municipal, a l’Intervenció de fons municipal i al tècnic 
d’esports per al seu coneixement. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/1537   Aprovar els preus públics (Exp. núm. 2019/2103) pels costos 
d'execució de les actuacions de manteniment de les franges de prevenció d'incendis de 
les urbanitzacions de Selva Brava, Font Bona i La Canyera.  
Atesa la necessitat d’aprovar uns preus públics per a la prestació del servei de manteniment de 
les franges de prevenció d'incendis de les urbanitzacions de Selva Brava, Font Bona i La 
Canyera,   
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 14, 
Vista la memòria econòmica-financera del preu públic emesa per Núria Parés Fernández, 
tècnica de medi ambient municipal, que consta a l’expedient, 
Vist l’informe d’intervenció, emès en data 15/11/2019, 
Vist l’informe jurídic, emès en data 25/11/2019, 
Atès que en l’article 12 de l’Ordenança fiscal núm. 14 l’Ajuntament en Ple, amb l’aprovació 
d’aquesta reglamentació, fa us d’allò que estableix l’article 23.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals, i delega l’establiment o la 
modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local, 
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 el preu públic per a la prestació del servei de manteniment de la franja de 
prevenció d’incendis a les urbanitzacions: 

- Urb. Selva Brava 32,20 €/parcel·la 
- Urb. Font Bona 24,03 €/parcel·la 
- Urb. La Canyera 12,82 €/parcel·la 
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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. Altres 
 
3.1.1. PRP2019/1617   Ratificar el decret d'Alcaldia 1168/2019 de modificació del 
contracte de subministrament en la modalitat de rènting d'un vehicle per la Policia Local.  
Exp. núm. 2015/976. 
1.- Vist el decret d’Alcaldia 2019/1168 de data 27/11/2019, el qual és del tenor literal següent: 
“DECRET D’ALCALDIA 1168/2019 
En data 16 de juliol de 2015, mitjançant decret d’Alcaldia 695/2015 es va incoar l’expedient de 
contractació, per procediment negociat pel subministrament en modalitat rènting d’un vehicle 
per la Policia Local, amb una durada de 48 mesos sense pròrroga. 
El contracte es va adjudicar a Banco Santander SA i es va iniciar en data 25 de novembre de 
2019, finalitzant el 25 de novembre del present mes. 
Atès que és d’interès de l’Ajuntament adquirir el vehicle en propietat pel preu ofertat per Banco 
Santander SA pel preu de 6.230 €, adquisició que no es podrà fer fins l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l’exercici 2020. 
Atès que per raó d’interès públic per no perdre la possibilitat d’adquirir un vehicle en bon estat 
(disposa de motor nou des de l’any passat) cal modificar el contracte per prorrogar el rènting 
durant tres mesos, fins el 25 de febrer de 2020. 
Vist l’informe favorable  de serveis jurídics de data 22/11/2019 en relació a la modificació del 
contracte per raons d’interès públic per tal de prorrogar el rènting durant tres mesos. 
Vist l’informe favorable de la Intervenció de fons municipal de data 25/11/2019. 
Vist el que disposa la DT 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en relació al règim jurídic aplicable dels contractes que s’han de modificar però que es 
van adjudicar amb el Real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei de contractes del sector públic. 
Vist els articles 219, 211 del Real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la llei de contractes del sector públic, en relació a la clàusula 33 del PCAP. 
 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 659/2019, de data 25 de juny de 
2019 
RESOLC 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de subministrament d’un vehicle per a la Policia 
Local en modalitat de rènting i prorrogar-lo fins el 25 de febrer de 2020. 
Segon.- Autoritzar la despesa per import de 760,75 €, corresponents a  la quantitat de  628,72 
€, i 132,03 € en concepte del 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
15.03.132.20400 del pressupost vigent. 
Tercer.-Adoptar el compromís de despesa per import de 1.521,50 €, corresponents a 1.257,44 
€ més la quantitat de 264,06 € en concepte del 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 15.03.132.20400 del pressupost de l’exercici 2020. 
Quart.-Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per formalitzar 
la pròrroga del contracte amb l’empresa adjudicatària.  
Cinquè.- Ratificar la present resolució en la propera Junta  de Govern Local que se celebri. 
Sisè.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i comunicar-lo al serveis de tresoreria 
municipal, la intervenció municipal i al Sergent en cap de la Policia Local. 
Manat i signat per l'alcalde a Llagostera a la data de la signatura electrònica 
L'alcalde  Davant meu 
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El secretari. 
Antoni Navarro Robledo 
 

Ignacio López Salvador” 
 

2.- Atès que la competència de l’alcalde com a òrgan de contractació per aprovar la modificació 
del contracte objecte d’aquest expedient, d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic està delegada segons el decret 
d’Alcaldia 659/2019 de 25 de juny, de delegació de competències a favor de la Junta de 
Govern Local quan els imports superiors de la contractació són d’import superior als 6.000 €, 
fins el límit legal dels sis milions d’euros o fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i 
per contractes plurianuals de durada superior als 4 anys, pròrrogues incloses. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut del decret d’Alcaldia 2019/1168. 
Segon.- Deixar-ne constància en l’expedient mitjançant l’expedició del corresponent certificat 
de l‘acord adoptat. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2019/1571   Aprovar el calendari fiscal per a l'any 2020.- Exp. núm. 2019/1902  
Vista la relació de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva el cobrament dels quals 
és previst a les Ordenances fiscals vigents per enguany. 
Atès que els subjectes passius dels esmentats tributs es troben recollits en padrons la 
publicació i exposició pública dels quals fa innecessària la notificació personal, d’acord amb allò 
previst a l’article 102.3 de la Llei 5/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
Atès que segons l’article 24 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol, la comunicació del període de cobrament es portarà a terme de forma 
col·lectiva. 
Atès que s’ha considerat necessari per garantir el coneixement de les dates de cobrament en 
període voluntari dels diferents tributs, establir un calendari fiscal que pugui ser distribuït entre 
els subjectes passius pel seu coneixement públic. 
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 el Calendari Fiscal General per al cobrament dels següents tributs i taxes 
durant l’any 2020: 
 
Concepte         data inici         data final 
Impost Vehicles Tracció Mecànica i Ciclomotors 
 

      
       31-01-2020 

        
       31-03-2020 

Taxa Cementiri Municipal       
       31-01-2020 

        
       31-03-2020 

Taxa escombraries, guals i gossos 
 

      
       28-02-2020 

        
       30-04-2020 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica (No domiciliats) 
 

 
       30-04-2020 

 
       30-06-2020 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica (1ª fracc domiciliat) 60% 
 

 
       30-06-2020 

 
       30-06-2020 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica (2ª fracc domicili) 40% 
 

 
       31-10-2020 

 
       31-10-2020 

Impost Activitats Econòmiques  
       01-09-2020 

 
       02-11-2020 
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Segon.- Només en el padró de l’IBI i a instància de part, pels rebuts que es troben domiciliats, 
es podrà sol·licitar un tercer fraccionament abans del 31/03/2020, amb la qual cosa els terminis 
de pagament i percentatges seran els següents: 

• 30/04/2020.............30% 
• 30/06/2020.............30% 
• 31/10/2020.............40% 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal i al servei de recaptació municipal, 
amb la finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents, d’acord 
amb les dates fixades anteriorment. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les dotze 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. 
 


