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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2020/7 
Caràcter:  ordinària 
Data:   12 de febrer de 2020 
Horari:   de 09:00 fins a 10:13 
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. 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. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2020/6 ordinària 05/02/2020 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2020/141   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2020. Exp. 
núm. 2020/26.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.2.1. PRP2020/153   Donar conformitat a la proposta de connexió directe amb Parc Hospitalari 
Martí i Julià de Salt. Exp. núm.  2020/322  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2020/114   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària pel servei de psicopedagogia de 
l'any 2020. (10 mesos: de gener a juny i de setembre a desembre). Exp. 2020/59.  
2.3.2. PRP2020/137   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes pel servei de docència 
als horts escolars, a partir de gener i fins a juny de 2020. Exp. 2020/191  
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2.3.3. PRP2020/160   Concórrer a la convocatòria "Del Pla a l'Acció 2020-2021" Línia 1 
(Comptabilitat energètica i punt d'infoenergia) Exp. núm. 2020/329.- 
2.3.4. PRP2020/163   Concórrer a la convocatòria "Del Pla a l'Acció 2020-2021". Línia 5. 
Instal·lació fotovoltaica a les llars d'infants. Exp. núm. 2020/333.- 
2.3.5. PRP2020/166   Concórrer a la convocatòria "Del Pla a l'Acció 2020-2021". Línia 2; 
Rènting d'1 vehicle elèctric de la flota municipal. Exp. núm. 2020/330.- 
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2020/150   Aprovar l'increment de preu del contracte de recollida d'escombraries de 
l'Ajuntament de Llagostera per a l'anualitat 2020 d'acord amb l'increment de l'índex de preus al 
consum. Exp. núm. 2018/1104  
2.4.2. PRP2020/158   Aprovar l'aportació anual 2020 al Consorci Vies Verdes.- Exp. núm. 
2020/306  
 
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. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. JGL2020/6 ordinària 05/02/2020 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2020/141   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2020. 
Exp. núm. 2020/26.   
Vist el padró de la taxa per  la tinença d’animals de companyia (gossos i gats) 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 per  la tinença d’animals de companyia (gossos i gats) per a l’any 
2020 per un import de 3.802,50 €. 
Segon.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 28 de febrer al 30 d’abril 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 Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2020/153   Donar conformitat a la proposta de connexió directe amb el  Parc 
Hospitalari Martí i Julià de Salt. Exp. núm.  2020/322.   
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Vista la proposta presentada pel Servei Territorial de Transports a Girona, amb registre 
d’entrada núm. 238, en data 17.1.2020, sobre la petició que van formular diferents ajuntaments 
per a l’establiment d’un servei de transport públic directe entre el municipi i el Parc Hospitalari 
Martí i Júlia de Salt, on hi ha l’Hospital de Santa Caterina, 
Vist que en la proposta es preveu prolongar fins a 6 expedicions, 3 per sentit, la línia de Sant 
Feliu de Guíxols a Girona fins al Parc Hospitalari de Salt, en concret el recorregut dels 
autobusos amb arribada a l’estació d’autobusos de Girona a les 09:25, 11:10 i 18:10 h, i els de 
sortida de Salt cap a Sant Feliu de Guíxols a les 11:00, 14:00 i 20:00 h, 
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.- Donar conformitat a la proposta formulada pel Servei Territorial de Transports a 
Girona d’establiment d’un servei de transport públic directe entre el municipi i el Parc 
Hospitalari Martí i Júlia de Salt, d’acord amb l’horari mencionat a la part expositiva. 
Segon.- Trametre l’acord al Servei Territorial de Transports, de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2020/114   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària pel servei de 
psicopedagogia de l'any 2020. (10 mesos: de gener a juny i de setembre a desembre). 
Exp. 2020/59  
Vista la petició efectuada per l’AMPA ESCOLA LACUSTÀRIA (G17073230) relativa a 
l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses del servei de psicopedagogia de l'any 
2020 (10 mesos: de gener a juny i de setembre a desembre), 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 13 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. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 07.3232.48000 del pressupost 2020 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 10.526,40€. 
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’AMPA ESCOLA LACUSTÀRIA (G17073230)  i 
atorgar  una subvenció de 10.526,40€ per cobrir les despeses del servei de psicopedagogia de 
l'any 2020.  
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, és 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. 
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- 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.  
 
2.3.2. PRP2020/137   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes pel servei de 
docència als horts escolars, a partir de gener i fins a juny de 2020. Exp. 2020/191  
Vista la petició efectuada per la AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES (G55037907) 
relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de l’organització 
Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes pel servei de docència als horts escolars, a 
partir de gener i fins a juny 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 24 de gener de 2020. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 29 de gener de 2020. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 31 de gener de 2020. 
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 2.574€. 
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 AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES 
(G55037907)  i atorgar  una subvenció  de  2.574€ pel servei de docència als horts escolars, a 
partir de gener i fins a juny de 2020. 
Segon.-  Fer avinent que: 
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- 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.  
 
2.3.3. PRP2020/160   Concórrer a la convocatòria "Del Pla a l'Acció 2020-2021" Línia 1 
(Comptabilitat energètica i punt d'infoenergia) Exp. núm. 2020/329. 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques reguladores de la 
campanya “Del pla a l’Acció” any 2020-2021, publicat al BOP número 229, de 29 de novembre 
de 2019, 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del pla a l’Acció”, any 2020-2021, publicat al BOP número 243, de 20 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.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2020-2021 de la Diputació 
de Girona, amb la següent actuació: 
Línia 1.- Comptabilitat energètica i punt d’infoenergia 
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Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada pel Consell Comarcal del Gironès: 
Servei comarcal de comptabilitat energètica al Gironès 2020-2021, amb un pressupost de 
6.832,85 € (IVA inclòs) per al municipi de Llagostera. 
Tercer.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada pel Consell Comarcal del Gironès: 
Punt d’infoenergia 2020-2021, amb un pressupost de 1.000,00 € (IVA inclòs) per al municipi de 
Llagostera. 
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 3.558,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Cinquè.- Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció de les 
actuacions, de consignar crèdit suficient en el pressupost 2021 per a la despesa restant que 
se’n derivi. 
 
2.3.4. PRP2020/163   Concórrer a la convocatòria "Del Pla a l'Acció 2020-2021". Línia 5. 
Instal·lació fotovoltaica a les llars d'infants. Exp. núm. 2020/333.- 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques reguladores de la 
campanya “Del pla a l’Acció” any 2020-2021, publicat al BOP número 229, de 29 de novembre 
de 2019, 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del pla a l’Acció”, any 2020-2021, publicat al BOP número 243, de 20 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.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2020-2021 de la Diputació 
de Girona, amb la següent actuació: 
Línia 5.- Instal·lació fotovoltaica a les llars d’infants El Carrilet i El Niu 
Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada per l’enginyer municipal Sr. Carles 
Casaponsa: Instal·lació fotovoltaica a les llars d’infants El Carrilet i El Niu, amb un pressupost 
de 35.000,00 € (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 15.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció de l’actuació, de 
consignar crèdit suficient en el pressupost 2021 per a la despesa restant que se’n derivi. 
 
2.3.5. PRP2020/166   Concórrer a la convocatòria "Del Pla a l'Acció 2020-2021". Línia 2; 
Rènting d'1 vehicle elèctric de la flota municipal. Exp. núm. 2020/330.- 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques reguladores de la 
campanya “Del pla a l’Acció” any 2020-2021, publicat al BOP número 229, de 29 de novembre 
de 2019, 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del pla a l’Acció”, any 2020-2021, publicat al BOP número 243, de 20 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.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2020-2021 de la Diputació 
de Girona, amb la següent actuació: 
Línia 2.- Rènting d’1 vehicle elèctric de la flota municipal 
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Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada per la tècnica municipal de Medi 
Ambient Sra. Núria Parés Fernández: Rènting d’un vehicle elèctric de la flota municipal, amb un 
pressupost de 15.690,78 € (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’11.768,08 €, import màxim 
subvencionable. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2020/150   Aprovar l'increment de preu del contracte de recollida 
d'escombraries de l'Ajuntament de Llagostera per a l'anualitat 2020 d'acord amb 
l'increment de l'índex de preus al consum. Exp. núm. 2018/1104  
Vist l’escrit presentat per l’empresa URBASER,SA en data 16 de gener de 2020 (RE núm. 190) 
en el qual sol·licita la revisió de preus del contracte segons el que s’estableix en la clàusula 58 
del Plec de clàusules administratives particulars contracte del servei de recollida 
d’escombraries, signat el dia 9 de novembre de 2016. 
Vist que en la DDTT 1a de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia 
espanyola, s’estableix que el règim de revisió dels contractes celebrats sota el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, quan l’expedient de contractació s’hagi iniciat amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del Reial Decret de desenvolupament de la Llei, serà l’establert en els Plecs de clàusules 
administratives particulars (PCAP), 
Vist que la signatura del contracte es va produir el dia 9 de novembre de 2016, i el Reial Decret 
55/2017, de 3 de febrer, de desenvolupament de la Llei 2/2015 és posterior, correspon aplicar 
la revisió de preus establerta en el PCAP del contracte, 
Vist que la clàusula 58 del Plec de clàusules administratives particulars estableix com a fórmula 
de revisió de preus l’Índex de Preus al Consum (IPC), prenent com a referència el citat índex 
referit al darrer mes natural anterior amb el llindar del 85% de la variació experimentada, 
Vist que en el paràgraf III de la clàusula 58 del PCAP es deixa constància que l’esmentat índex 
serà substituït per un nou índex quan així es determini normativament per l’Estat, 
Vist que en el Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, de desenvolupament de la Llei 2/2015, no 
s’estableix cap índex per a la revisió periòdica, i faculta el Consell de Ministres per elaborar un 
índex de revisió, 
Vist que el Consell de Ministres no ha elaborat cap índex per a la revisió de contractes, cal 
aplicar les disposicions de la clàusula 58 del PCAP del contracte per aplicar la corresponent 
revisió de preus sol·licitada. 
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 7 de febrer de 2020. 
Vist l’informe de Secretaria en relació al procediment de revisió de preus del contracte de data 
7 de febrer de 2020.  
Vist que la variació interanual de novembre de 2018 a novembre de 2019, publicada per 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), ha estat de +0,40%, i aplicant-hi el 85% d’acord amb la 
clàusula 85 del PCAP resulta l’0,34%. 
I fent ús de la delegació efectuada pel Ple de la Corporació a favor de la Junta de Govern Local 
en sessió de data 24 de setembre de 2014, en relació a les competències de gestió, execució i 
modificació del contracte. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Estimar la petició de l’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries  
URBASER,SA i aplicar la revisió de preus d’acord amb la clàusula 58 del Plec de clàusules 
administratives del contracte. 
Segon.- Aprovar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020.10.1621.22700 l’increment anual 
del contracte per un import de 1.037,52 € + 10% d’IVA resultant la quantitat total de 1.141,27 €, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 



 

8 
 

Tercer.- Reservar el crèdit corresponent a l’import total resultant de l’actualització de preus per 
l’anualitat 2019 per import de 336.828,12 €. 
Quart.- Notificar l’acord a l’empresa interessada.  
 
2.4.2. PRP2020/158   Aprovar l'aportació anual 2020 al Consorci Vies Verdes.- Exp. núm. 
2020/306.  
Vist que el Ple municipal, en sessió del dia 31 de juliol de 2002, va acordar la creació i adhesió 
de l’Ajuntament de Llagostera al Consorci de Vies Verdes, i també l’aprovació dels seus 
estatuts,  
Vist l’acord de l’Assemblea General del Consorci de Vies Verdes de Girona, de data 3 de 
setembre de 2019, en la qual es fixa l’aportació per a l’exercici 2020 dels diferents ajuntaments 
consorciats, 
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de febrer de 2020, 
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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 620/2015, de 23 de juny, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Llagostera, com a membre consorciat, al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona per a l’any 2020, d’import 6.668,50€.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2020/171   Contractar la publicitat dins el programa les ciutats són Capitals i 10 
subscripcions al diari El Punt. Exp. núm. 2020/303.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar el projecte "Les 
ciutats són capitals" ,  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 06/02/2020. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 11/02/2020. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 11/02/2020. 
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 06/02/2020 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA, mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la contractar de la publicitat dins el programa Les Ciutats són 
Capitals i 10 subscripcions al diari el Punt Avui per l’any 2020, pel preu de 7.067,00 euros (més 
IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
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Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2020.05.920.22699 per un import total de 7.067,00 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2020/170   Aprovar l'aportació econòmica del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, per a l'any 2020.- Exp. núm. 2020/307.  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de desembre de 2010, va aprovar el conveni marc 
de delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Llagostera, el Consell 
Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per a la prestació de 
serveis socials bàsics i especialitzats, 
En data 26 de novembre de 2019 (RE 2019/5430) el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
ha presentat a aquest Ajuntament la proposta de finançament per als serveis de l’any 2020, 
Vist l’informe de necessitat, de data 11 de febrer de 2020, 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 12 de febrer 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 unanimitat: 
Primer.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis fixos per a l’any 2020: 
 

 
APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL 2020 

MUNICIPI DE LLAGOSTERA 
 

 
 
PART FIXA 

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 50.011,57 € 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS 48.933,27 € 

FITXA 2 8.566,66 € 
AJUTS ECONÒMICS 8.297,00 € 

  
TOTAL PART FIXA 

 
115.808,50 

€ 
 

 
Segon.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis variables per a l’any 2020: 
 

 
PART 
VARIABLE 

 
SERVEI D’ATENCIO A 
DOMICILI 
(*) Aquesta quantitat és una 
previsió 

 
HORES (*) 

 

 
4.560 

 
25.216,80€ 

 
Tercer.- Les despeses aprovades en els punts anteriors aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 08.231.46500 del pressupost municipal de l’exercici 2020. 
Quart.- Per tal de fer efectiva la despesa dels serveis d’atenció a domicili, les altes que els 
tècnics sol·licitin respecte als serveis de l’any 2019 hauran de tenir el vistiplau previ de la 
regidora de Drets Socials i Feminismes. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
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3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2020/172   Aprovar la relació de factures núm. F/2020/3. 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 unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2020/3, per un import total de 22.986,06.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2020/1 al núm. F/2020/3 
- del núm. F/2020/16 al núm. F/2020/18 
- del núm. F/2020/198 al núm. F/2020/214 
- del núm. F/2020/226 al núm. F/2020/277 
- i els registres núm. F/2020/9, F/2020/32 i F/2020/33. 

 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2020/173   Sol·licitar subvenció a la Diputació "Del Pla a l'Acció 2020-2021" 
Línia 4: Renovació de l'enllumenat públic exterior mitjançant contracte de gestió 
energètica integral amb garanties d'estalvis. Exp. núm. 2020/358.- 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques reguladores de la 
campanya “Del Pla a l’Acció” any 2020-2021, publicat al BOP número 229, de 29 de novembre 
de 2019, 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del Pla a l’Acció”, any 2020-2021, publicat al BOP número 243, de 20 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.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2020-2021 de la Diputació 
de Girona, amb la següent actuació: 
Línia 4.- Renovació de l’enllumenat públic exterior mitjançant contracte de gestió energètica 
integral amb garanties d’estalvis 
Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada per l’enginyer municipal Sr. Carles 
Casaponsa: Renovació de l’enllumenat públic exterior mitjançant contracte de gestió energètica 
integral amb garanties d’estalvis, amb un pressupost de 1.366.475,00 € (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 30.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
 
3.4.2. PRP2020/169   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a l'adquisició de 3 habitatges 
destinats a ús social. Exp. núm. 2020/355.- 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a inversions en 
adquisició d’habitatge social, publicades al BOP núm. 226, de 26 de novembre de 2019,  
Vist l’extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a inversions en adquisició 
d’habitatge social, publicat al BOP núm. 35, de 7 de gener de 2020, 
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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.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a inversions 
en adquisició dels següents habitatges destinats a ús social per a un mínim de 12 anys: 

- Carrer Lleida, 18, 1r. 2a, amb un pressupost de 51.798,32 € 
- Carrer Àngel Guimerà, 8, 2n, amb un pressupost de 70.471,50 € 
- Carrer Lacustària, 12 baixos 1a, amb un pressupost de 61.615,40 € 

Segon.- Sol·licitar a la Diputació una subvenció de 90.000,00 €, import màxim subvencionable. 
Tercer.- Adquirir el compromís de reservar el crèdit necessari per a la part de la despesa no 
subvencionada. 
 
3.4.3. PRP2020/168   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a inversions en habitatges 
socials. Exp. núm. 2020/349.- 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials, publicades al BOP núm. 226, de 26 de novembre de 
2019,  
Vist l’extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a inversions en habitatges 
socials, publicat en el BOP núm. 33, de 7 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 unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a inversions 
en els següents habitatges, de propietat privada cedits a l’Ajuntament per a ús social: 

- Carrer Olivareta, 31, amb un pressupost de 18.145,00 € 
- Carrer Fivaller, 20, amb un pressupost de 19.430,00 € 

Segon.- Sol·licitar a la Diputació una subvenció del 75% de la part del pressupost de la 
despesa assumida per l’Ajuntament. 
Tercer.- Adquirir el compromís de reservar el crèdit necessari per a la part de la despesa no 
subvencionada. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’onze menys dos 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. 
 


