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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/4 
Caràcter:  ordinària 
Data:   4 de febrer de 2016 
Horari:   de 13:15 fins a 13:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
 
 
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. JGL2016/3 ordinària 28/01/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/165   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/2. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Patrimoni 
2.2.1. PRP2016/40   Acceptar les donacions de peces etnològiques realitzades durant l'any 
2015 
2.2.2. PRP2016/153   Acceptar la donació de d'una obra de Pere Mayol. Exp. núm. 2016/221  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.3.1. PRP2016/157   Subvencionar l'Associació Cultural Els Papu-Tisores per cobrir les 
despeses de l'edició de la revista trimestral "El Butlletí" i l'organització dels Premis Culturals 
Butlletí. Exp. núm.  2016/198  
2.3.2. PRP2016/159   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària per a la festa fi de curs 
2015/2016.- Exp. núm.  2016/205  
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2016/162   Declarar desert el procés selectiu per cobrir una plaça de TAG.- Exp. 
núm. 2015/1410  
 
2.5. Altres 
2.5.1. PRP2016/164   Aprovar les bases del concurs de cartells de la Festa Major 2016. Exp. 
núm. 2016/178  
 
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. JGL2016/3 ordinària 28/01/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/165   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/2. Exp. núm. 2016/175  
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 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/2, per un import total de 30.600,03.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/101 fins al núm. F/2016/105. 
- des del núm. F/2016/109 fins al núm. F/2016/136. 
- i els registres núm. F/2016/85 i F/2016/107. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Patrimoni 
 
2.2.1. PRP2016/40   Acceptar les donacions de peces etnològiques realitzades durant 
l'any 2015. 
Ates que durant l’any 2015 diversos ciutadans han fet donació de peces etnològiques a l’Ajuntament de 
Llagostera amb destí a Can Caciques. Centre d’interpretació de Llagostera, 
Vist l’informe de la directora de Can Caciques. Centre d’interpretació de Llagostera sobre l’interès de les 
peces etnològiques que es volen cedir,  
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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. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Josep Vilallonga Ribalta, Josep Puig Rodó, 
Eduard Mestes Rodà, Joaquim Blanch Codolar i Fina Blanch Rissech. 
Tercer.- Integrar aquestes peces a la col·lecció etnològica de l’Ajuntament de Llagostera, instal·lar-les al 
magatzem del Can Caciques. Centre d’interpretació de Llagostera, ubicat a l’antic escorxador, i mantenir-
les en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació. 
Quart.- Posar les peces a disposició dels investigadors i del públic en general, per a la seva divulgació.  
Cinquè.- Agrair als cedents l’acte de generositat realitzat. 
 
2.2.2. PRP2016/153   Acceptar la donació d'una obra de Pere Mayol. Exp. núm. 2016/221.  
Atesa la voluntat expressada per Josep i Benet Mayol de fer donació d’una obra del seu pare 
Pere Mayol Borrell  
Vist l’informe de data 2 de febrer de 2016 de l’arxivera municipal i responsable de les 
col·leccions patrimonials de l’Ajuntament 
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. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Acceptar la donació d’una obra artística de Pere Mayol 

- Títol : [Carrer Olivareta]  
- Tècnica: Oli sobre tela 
- Dimensions: 58 x 48 cm (73.5 x 63.5 amb el marc) 

Segon.- Expressar l’agraïment a Josep i Benet Mayol per la donació d’aquesta obra de l’artista 
Pere Mayol Borrell, que va ser director de l’Escola d’Art Pere Mayol durant més de 35 anys 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2016/157   Subvencionar l'Associació Cultural Els Papu-Tisores per cobrir les 
despeses de l'edició de la revista trimestral "El Butlletí" i l'organització dels Premis 
Culturals Butlletí. Exp. núm.  2016/198. 
Vista la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES relativa a 
l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de l'edició de la revista trimestral "El 
Butlletí" i l'organització dels Premis Culturals Butlletí, 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 que a l’aplicació pressupostària  del pressupost 2016 existeix consignació adequada i 
suficient per atorgar una subvenció d’un import de 4.000,00.-€. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
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 estatal 30/1992, de 26 de 
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novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC);  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. 
Atès que l’article 25 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 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-
TISORES i atorgar  una subvenció  de 4.000,00 € per cobrir les despeses de l'edició de la 
revista trimestral "El Butlletí" i l'organització dels Premis Culturals Butlletí. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2016, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2016, 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 2016.  
- 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. 

Quart.- 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. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
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2.3.2. PRP2016/159   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària per a la festa fi de curs 
2015/2016.- Exp. núm.  2016/205  
Vista la petició efectuada per l’AMPA Escola Lacustàriarelativa a l’atorgament d’un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de la festa fi de curs 2015/2016., tot adjuntant-hi la 
preceptiva documentació. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 2016.7.3231.48000 del pressupost 2016 existeix 
consignació adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 400,00€. 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) determina, 
al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en el Pressupost de les entitats locals. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS); de la Llei estatal 
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 estatal 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC);  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. 
Atès que l’article 25 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 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA Escola Lacustària i atorgar  una subvenció 
de 400,00 € per cobrir les despeses de l’organització de la festa fi de curs 2015/2016. 
Segon.-  Aprovar la despesa corresponent d’import 400,00€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm.2016.7.3231.48000. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses amb els documents corresponents finalitza el dia 

30 de juny de 2016. 
- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció 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 2016.  
- 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. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
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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. 

Quart.- 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. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2016/162   Declarar desert el procés selectiu per cobrir una plaça de TAG.- Exp. 
núm. 2015/1410  
Vista la Providència d’Alcaldia, de data 4 de novembre de 2015, d’incoació de l’expedient per a 
la selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí (a 
temps parcial) i per a la constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure. 
Vistes les “Bases reguladores de la convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a 
d’administració general en règim de funcionari interí (a temps parcial) i per a la constitució 
d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure” i els corresponents informes. 
Vist l’existència de la corresponent consignació pressupostària en el capítol 1 del Pressupost 
de despeses de l’exercici 2016. 
Vist que, per acord de Junta de Govern, de data 5 de novembre de 2015, es va acordar 
declarar com a prioritari el servei de l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament, a efectes de cobrir 
aquesta plaça, aprovar les Bases reguladores de la convocatòria i convocar el procés selectiu. 
Vist que les bases i la convocatòria es van publicar en el BOP de Girona núm. 220, de 16 de 
novembre de 2015 i a la seu electrònica de l’Ajuntament  
(https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal). 
Vist que, per Decret d’Alcaldia núm. 1256/2015, de data 28 de desembre de 2015, es va 
aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del Tribunal i dates de les proves. 
Vist que, per Decret d’Alcaldia núm. 55/2016, de data 25 de gener de 2016, es va aprovar la 
llista definitiva d’admesos (8) i exclosos (1). 
Vist que, en data  2 de febrer de 2016 es va dur a terme el procés selectiu, on es van presentar 
3 dels 8 aspirants admesos (DFG, XGG, i CMF) i cap d’ells va superar la segona prova 
(coneixements teòrics), per la qual cosa van quedar eliminats del procés selectiu. 
Vist que la proposta del Tribunal, de data 2 de febrer de 2016, fou declarar desert el procés 
selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la cobertura de la plaça de tècnic/a 
d’administració general en règim de funcionari interí (a temps parcial), així com la consegüent 
borsa de treball, d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 220, de 16 
de novembre de 2015. 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; la Llei 
estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; la Llei estatal 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública;; els articles 53.1.i), 282 i següents 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 Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals; l’article 21.2 de la Llei estatal 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2016; el Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre 
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l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els processos de selecció de personal i 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; el Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local; el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de la 
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de l’Estat; 
el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny sobre normes bàsiques i programes mínims a que 
hauran d’ajustar-se el procediment de selecció; l’Acord regulador de condicions de treball dels 
empleats públics de lʹAjuntament de Llagostera per al període de l’01.01.2009 a 31.12.2011 
(codi de conveni 1702612, publicat al BOP de Girona núm. 89, d’11 de maig de 2010); i altra 
normativa de referència. 
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. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
d’administració general en règim de funcionari interí (a temps parcial), així com la consegüent 
borsa de treball, d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 220, de 16 
de novembre de 2015. 
Segon.- Notificar aquest acord als tres aspirants presentats. 
Tercer.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament  
(https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal). 
 
2.5. Altres 
 
2.5.1. PRP2016/164   Aprovar les bases del concurs de cartells de la Festa Major 2016. 
Exp. núm. 2016/178  
Atesa la necessitat de convocar el Concurs de Cartells de Festa Major 2016,  
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. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el Concurs de Cartells de Festa Major 2016, que 
consten a l’expedient. 
 
3. Acords d’urgència.  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
incloure el següent punt a la present sessió:: 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/171   Prorrogar el contracte amb EURONA per a la xarxa wifi. 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 9 de gener de 2014, va adjudicar el contracte 
de gestió de l’ús i explotació de la xarxa sense fils de titularitat municipal (wifi) a l’empresa 
Eurona Wireless Telecom SA, amb CIF A63134357, mitjançant contracte administratiu especial 
amb procediment negociat sense publicitat, 
Atès que la clàusula VII del Plec de clàusules administratives que regeix el contracte n’estableix 
la durada en un període inicial de 2 anys, prorrogables de forma expressa per períodes anuals 
fins a un màxim de dos anys més, 
Atès que la data d’inici del contracte és el 20 de gener de 2014 i que, per tant, el 20 de gener 
de 2016 s’han complert els 2 anys del període inicial del contracte, 
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Atès que, d’acord amb la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), l’òrgan 
competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és l’alcalde,  
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, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents: 
Primer.- Aprovar la pròrroga pel termini d’1 any (fins a 20 de gener de 2017) del contracte de 
gestió de l’ús i explotació de la xarxa sense fils de titularitat municipal (wifi) subscrit amb 
l’empresa Eurona Wireless Telecom SA per al servei d’explotació de la xarxa sense fils de 
Llagostera. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de dues de la tarda, s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
	


