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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2020/6 
Caràcter:  ordinària 
Data:   5 de febrer de 2020 
Horari:   de 09:00 fins a 09:40 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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. JGL2020/5 ordinària 29/01/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2020/112   Sol·licitar subvenció a l'OSIC del Departament de Cultura per a 
l'adquisició de llibres i diaris  Exp. núm. 2020/232.- 
 
2.1.2. PRP2020/115   Subvencionar l'AMPA IES LLAGOSTERA pel servei de conversa en 
anglès, de gener a maig de 2020. Exp. 2020/98  
 
2.2. Altres 
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2.2.1. PRP2020/118   Aprovar les bases del Concurs Literari de Sant Jordi 2020. Exp. núm. 
2020/89  
 
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. JGL2020/5 ordinària 29/01/2020 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2020/112   Sol·licitar subvenció a l'OSIC del Departament de Cultura per a 
l'adquisició de llibres i diaris  Exp. núm. 2020/232.- 
Vista la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les 
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les 
biblioteques, publicada al DOGC núm. 7784, de 9 de gener de 2019, 
Vista la Resolució CLT/21/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’obre la 
convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques per 
a l’any 2020, publicada al DOGC núm. 8045, de 20 de gener de 2020, 
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 majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’obre la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a 
biblioteques per a l’any 2020. 
Segon.- Aprovar el projecte per al qual se sol·licita la subvenció i que s’adjunta a l’expedient. 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de 3.000,00 €, import màxim subvencionable. 
 
2.1.2. PRP2020/115   Subvencionar l'AMPA IES LLAGOSTERA pel servei de conversa en 
anglès, de gener a maig de 2020. Exp. 2020/98  
Vista la petició efectuada per l’AMPA IES LLAGOSTERA (G17480294) relativa a l’atorgament 
d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses del servei de conversa en anglès, de gener a maig 
de 2020, 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 14 de gener de 2020. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 22 de gener de 2020. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 30 de gener de 2020. 
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Vist que a l’aplicació pressupostària 07.3231.48000 del pressupost 2020 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 10.210€.  
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 majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA IES LLAGOSTERA (G17480294)  i atorgar  
una subvenció de 10.210€ per cobrir les despeses del servei de conversa en anglès, de gener 
a maig de 2020. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2020, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2020, 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 2020.  
- 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.  
 
2.2. Altres 
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2.2.1. PRP2020/118   Aprovar les bases del Concurs Literari de Sant Jordi 2020. Exp. 
núm. 2020/89.  
Atesa la necessitat de convocar el 24è Concurs Literari Sant Jordi 2020. 
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 majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el 24è Concurs Literari Sant Jordi 2020 que consten a 
l’expedient. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els Regidors presents), declara la urgència 
i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2020/133   Aprovar la relació de factures núm. F/2020/2. Exp. núm. 2020/219  
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 majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2020/2, per un import total de 45.744,20.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2020/62 al núm. F/2020/65 
- del núm. F/2020148 al núm. F/2020/151 
- del núm. F/2020/161 al núm. F/2020/176 
- del núm. F/2020/179 al múm. F/2020/181 
- i els registres núm. F/2020/77, F/2020/79, F/2020/157 i F/2020/158. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2020/127   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a Llagostera 3.0. Exp. núm. 
2020/257. 
Vista l’aprovació definitiva de les bases específiques per a la concessió de subvencions de la 
Diputació de Girona per al foment de programes i projectes educatius, publicades al BOP núm. 
227, de 27 de novembre de 2019, 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al foment de programes i 
projectes educatius per a l’any 2020, publicada al BOP núm. 219, de 15 de novembre 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 majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al foment 
de programes i projectes educatius per a l’any 2020, publicada al BOP núm. 219, de 15 de 
novembre de 2019, amb l’activitat Llagostera 3.0. Centre de recursos tecnològics de Llagostera 
octubre 2019 - juny 2020, amb un pressupost de 10.871,90 €. 
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Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.000,00 € per a l’activitat 
Llagostera 3.0. Centre de recursos tecnològics de Llagostera octubre 2019 - juny 2020. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de deu del matí menys cinc 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. 
 


