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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2020/4 
Caràcter:  ordinària 
Data:   22 de gener de 2020 
Horari:   de 09:00 fins a 11:00 
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. JGL2020/3 ordinària 15/01/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2020/30   Aprovar el padró de la taxa pel servei de conservació del cementiri 
municipal any 2020. Exp. núm. 2020/18  
 
2.1.2. PRP2020/31   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2020. 
Exp. núm. 2020/19  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.2.1. PRP2020/37   Sol·licitar subvenció al DARP per obrir franja perimetral a Llagostera 
Residencial. Exp. núm. 2020/97.- 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2020/63   Acceptar les donacions de documentació durant l'any 2019 a l'Arxiu 
Municipal  Exp. núm. 2019/2384  
 
2.3.2. PRP2020/65   Acceptar la donació de peces etnològiques per a la col·lecció local de 
l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2019/1705. 
 
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. JGL2020/3 ordinària 15/01/2020 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2020/30   Aprovar el padró de la taxa pel servei de conservació del cementiri 
municipal any 2020. Exp. núm. 2020/18.  
Vist el padró de la taxa de conservació de Cementiri de l’exercici 2020, 
De conformitat amb el que estableixen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,  
General Tributària; 24 del R.D. 939/2005 pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de conservació de Cementiri de l’exercici 2020 per l’import 
de 54.314,22 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des del 31 de gener al 31 de març de 
2020. 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.1.2. PRP2020/31   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 
2020. Exp. núm. 2020/19.  
Vist el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2020, 
De conformitat amb el que estableixen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,  
General Tributària; 24 del R.D. 939/2005 pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2020 
per l’import de 571.072,42 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des del 31 de gener al 31 de març de 
2020. 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2020/37   Sol·licitar subvenció al DARP per obrir franja perimetral a Llagostera 
Residencial. Exp. núm. 2020/97. 
Vista l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril (DOGC núm. 7232, de 24 d’octubre de 2019), 
Vista l’Ordre ARP/27/2019, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen les bases reguladores 
dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, aprovades mitjançant l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre (DOGC 
núm. 7814, de 20 de febrer de 2019), 
Vista la Resolució ARP/3506/2019, d’11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al 
tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 
22 d’abril, corresponents a l’any 2020 (DOGC núm. 8027, de 19 de desembre de 2019), 
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.- Ratificar el següent Decret d’Alcaldia 40/2020, de 16 de gener: 
“Primer.- Concórrer a la convocatòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació d’ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, corresponents a l’any 2020, amb la següent actuació: 

- Adequació de la franja perimetral a la urbanització Llagostera Residencial, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 10.742,50 € 

Segon.- Donar conformitat a la memòria elaborada per l’enginyer agrícola Joaquim Gubau 
Torrent: 

- Adequació de la franja perimetral a la urbanització Llagostera Residencial, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 10.742,50 €. 

Tercer.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una subvenció 
de 2.424,00 €, import màxim subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís de fer front a la part de la despesa no subvencionada i complir 
les obligacions previstes a les bases reguladores dels ajuts. 
Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució per part de la Junta de Govern Local en la propera sessió 
que tingui, atès que aquesta atribució de l’Alcaldia està delegada en la Junta de Govern Local 
mitjançant el DA 659/2019, de 25 de juny.” 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2020/63   Acceptar les donacions de documentació durant l'any 2019 a l'Arxiu 
Municipal  Exp. núm. 2019/2384.  
Ates que durant l’any 2019 diversos ciutadans i entitats han manifestat la seva voluntat de fer 
donació de documentació amb destí a l’Arxiu Municipal. 
Vist l’informe de l’arxivera municipal sobre l’interès de la documentació que es vol cedir, 
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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.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Josep Puig Valls, Jaume Ventura 
Prim, Narcís Amat, Eduard Galobardes, Nèstor Sanchís, G.E. Bell Matí, Jordi Fa, Dolors Grau 
Ferrando, Fina Gabarron Díaz, Pep Ortín Obon i Yolanda Alcañiz. 
Segon.- Integrar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal i mantenir-la en les condicions de 
seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació. 
Tercer.- Posar la documentació a disposició dels investigadors i del públic en general. 
Quart.- Agrair als cedents l’acte de generositat realitzat. 
 
2.3.2. PRP2020/65   Acceptar la donació de peces etnològiques per a la col·lecció local de 
l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2019/1705  
Atès que durant l’any 2019 la Sra. Mercè Rissech Ruscalleda ha manifestat la seva voluntat de 
fer donació de peces etnològiques. 
Vist l’informe de l’arxivera municipal, responsable de les col·leccions patrimonials de 
l’Ajuntament, en 
data 20 de gener de 2020, sobre l’interès de les peces que es vol cedir, 
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.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Mercè Rissech Ruscalleda de 8 
màquines relacionades amb la industria surotapera. 
Segon.- Integrar aquestes peces a les col·leccions municipals i mantenir-les en les condicions 
de seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació. 
Tercer.- Posar les peces a disposició dels investigadors i del públic en general. 
Quart.- Agrair la cedent l’acte de generositat realitzat. 
 
3. Acords d’urgència.  
No se’n presenten.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les onze 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. 
 


