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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/40 
Caràcter:  ordinària 
Data:   23 de novembre de 2016 
Horari:   de 12:50 fins a 13:25 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, 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. JGL2016/39 ordinària 16/11/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1665   Aprovar el Calendari Fiscal de Taxes i Impostos  per a l'any 2017. Exp. 
núm. 2016/1433  
2.1.2. PRP2016/1692   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/39. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2016/1693   Subvenció al Casino Llagosterenc, SRC per a l'Escola de música i 
dansa curs 2016-2017.- Subvencions a tercers 2016/1592  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/1694   Aprovar la convocatòria per cobrir 5 places d'agent de la Policia Local i 
constituir una borsa de treball.- Exp. núm. 2016/1615  
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2.3.2. PRP2016/1695   Aprovar la convocatòria per seleccionar un arquitecte en règim de 
funcionari interí.- Exp. núm. 2016/1443  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2016/1680   Contractar la compra de 27 compostadors (Exp. núm. 2016/1588) 
 
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. JGL2016/39 ordinària 16/11/2016 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1665   Aprovar el Calendari Fiscal de Taxes i Impostos  per a l'any 2017. 
Exp. núm. 2016/1433  
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament dels següents tributs durant 
l’any 2017: 
Concepte         data inici         data final 
Impost Vehicles Tracció 
Mecànica i Ciclomotors 
 

      
       01-02-2017 

        
       31-03-2017 

Taxa Cementiri Municipal       
       01-02-2017 

        
       31-03-2017 

Taxa escombraries,guals i 
gossos 
 

      
       27-02-2017 

        
       28-04-2017 

Impost Béns Immobles Urbana i 
Rústica (No domiciliats) 
 

 
       02-05-2017 

 
       31-07-2017 

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

 
       30-06-2017 

 
       30-06-2017 

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

 
       31-10-2017 

 
       31-10-2017 

Impost Activitats Econòmiques  
       01-09-2017  

 
       31-10-2017 
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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 31/03/2017, amb la qual cosa els terminis 
de pagament i percentatges seran els següents: 
 

• 02/05/2017.............30% 
• 30/06/2017.............30% 
• 31/10/2017.............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. 
 
2.1.2. PRP2016/1692   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/39. Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/39, per un import total de 107.971,39.-
euros i que comprèn els següents registres: 
 

- des del núm. F/2016/2734 fins al núm. F/2016/2736. 
- des del núm. F/2016/2922 fins al núm. F/2016/2930. 
- des del núm. F/2016/2932 fins al núm. F/2016/2943. 
- des del núm. F/2016/2945 fins al núm. F/2016/3000. 
- des del núm. F/2016/3003 fins al núm. F/2016/3062. 
- i els registres núm. F/2016/2632, F/2016/2715, F/2016/2716, F/2016/2723, 

F/2016/2724, F/2016/2735, F/2016/2913 i F/2016/2914. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2016/1693   Subvenció al Casino Llagosterenc, SRC per a l'Escola de música i 
dansa curs 2016-2017.- Subvencions a tercers 2016/1592  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir parcialment a la petició efectuada per l’entitat CASINO LLAGOSTERENC, 
SRC (G17037029)  i atorgar  una subvenció de 7.000,00 € per subvencionar l'Escola de Música 
i Dansa del Casino Llagosterenc pel període de 15 de setembre a 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de 7.000,00 €, per avançat, corresponents a la subvenció de 15 
de setembre a 31 de desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2015.07.334.48001. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit en el pressupost de l’exercici 2017, per un 
import a determinar, per subvencionar la part corresponent a l’exercici 2017 del curs 2016-
2017. 
 
Quart.- Fer avinent que la subvenció està subjecta a les següents condicions: 
 
1.- Objecte i finalitat.- 
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La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament de l’Escola de Música i Dansa del 
Casino Llagosterenc i formació artística complementària durant el curs 2016-2017, de 15 de 
setembre de 2016 a 31 de desembre de 2016. 
2.- Import de la subvenció.- 
L’Ajuntament de Llagostera es compromet a transferir un import total de 7.000,00 € per 
contribuir al finançament de l’activitat de 15 de setembre de 2016 a 31 de desembre de 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. 
3.- Forma de pagament i justificació de la despesa.- 
28 de novembre de 2016: L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 7.000,00 € 
corresponents als mesos de 15 de setembre de 2016 a 31 de desembre de 2016. 
15 de gener de 2017: Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la despesa del 
primer període mitjançant la presentació de: 

- Memòria de l’activitat de setembre a desembre de 2016 (activitats, preus, assistents, 
professorat...) 

- Nòmines o TC del personal contractat 
- Factures del personal autònom 
- Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat (instruments, 

material...; en queden excloses les despeses de consums i manteniment). 
- Ingressos de l’activitat pel mateix període 

L’Ajuntament controlarà que l'aportació econòmica sigui aplicada estrictament a la finalitat 
d'aquesta subvenció mitjançant la documentació de la despesa justificada, i es reserva el dret 
de reclamar-ne el reintegrament en cas d’incompliment de les condicions de la subvenció.  
En el cas que no s’arribi a justificar la despesa per al 100% de l’import de l’activitat, la 
subvenció quedarà reduïda proporcionalment. En aquest supòsit, 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. 
Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents al període subvencionat. 
La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una subvenció 
posterior. 
 
4.- Activitats incloses en la subvenció 
El Casino Llagosterenc  es compromet a garantir la continuïtat de les activitats de l’Escola de 
Música i Dansa durant el període de 15 de setembre de 2016 a 31 de desembre de 2016 i a 
aportar-hi les dependències necessàries per desenvolupar l’activitat. 
El Casino Llagosterenc es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament de Llagostera i amb les 
escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en els actes que organitzin, si són requerits per 
participar-hi, actes que prèviament hauran de ser consensuats per les parts. 
 
5.- Publicitat de la subvenció.- 
El material de divulgació que faci el Casino Llagosterenc (cartells, fulletons, anuncis i altres 
elements de propaganda utilitzats per donar a conèixer les activitats, o qualsevol altre mitjà 
de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració) haurà de fer 
constar el suport de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
6.- Obligacions legals i tributàries.- 
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 
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reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna subvenció atorgada 
anteriorment. 
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. 
 
7.- Compatibilitat de la subvenció.- 
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. 
 
8.- Revocació de la subvenció  
La manca de presentació de justificació en els terminis establerts comportarà la revocació de 
la subvenció i l’obligació de reintegrament de les quantitats percebudes. 
Cinquè.- Fer constar que, si en el termini de deu dies 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. 
 
Sisè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei municipal de Tresoreria. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2016/1694   Aprovar la convocatòria per cobrir 5 places d'agent de la Policia 
Local i constituir una borsa de treball.- Exp. núm. 2016/1615  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per cobrir en propietat 5 places 
d’agent de la Policia Local i constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure”. 
 
Segon.- Convocar el procés selectiu  mitjançant concurs oposició lliure, i obrir el termini de 
presentació de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat 
amb el contingut de les bases referenciades. 
 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera a (https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal), i un extracte en 
el DOGC i BOE. 
 
2.3.2. PRP2016/1695   Aprovar la convocatòria per seleccionar un arquitecte en règim de 
funcionari interí.- Exp. núm. 2016/1443  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Declarar com a prioritari el servei d’arquitecte municipal, a efectes de cobrir la plaça 
en règim de funcionari interí, mitjançant  oposició lliure, vacant a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament, donat que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la seva 
cobertura: existeix una manca de personal funcionari al servei de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament i s’han d’informar els expedients gestionats des del citat servei. 
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Segon.-  Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un arquitecte en 
règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure “. 
 
Tercer.- Convocar el procés selectiu  mitjançant oposició lliure, i obrir el termini de presentació 
de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat amb el 
contingut de les bases referenciades. 
 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera a (https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal), i un extracte en 
el DOGC. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2016/1680   Contractar la compra de 27 compostadors (Exp. núm. 2016/1588) 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ID WASTE, S.L. (B55160071), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, la compra de 27 compostadors pel preu de 2.583,00 
euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.10.1622.22699, per un import total de 3.125,43 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
  
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. PRP2016/1706   Contractar la utilització d'àrid reciclat del residus de la construcció 
amb marcatge CE per a diversos camins veïnals (Vt. St. Llorenç: can Joanillo) - Exp. 
núm. 2016/1609  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 6.355,99 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat, la utilització d'àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE per al camí de can Joanillo, al Vt. de Sant Llorenç, amb les 
següents condicions: 

Ø L’actuació ha d’estar finalitzada abans de finals d’abril del 2017. 
Ø L’empresa adjudicatària ha de subministrar i col·locar, a peu d’obra, el cartell que 

anunciï la subvenció concedida per l’Agència de Residus de Catalunya. 
Ø L’empresa adjudicatària queda obligada a complir la Resolució TES/2677/2014, de 28 

de febrer, de l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual es publica la convocatòria 
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d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge 
CE, i a presentar, en el termini d’un mes després de finalitzada l’obra, la documentació 
requerida per la clàusula 11.6.h) i 11.6.j): 
11.6. Relació de la documentació justificativa que s'adjunta, de la qual caldrà annexar els 
corresponents documents: 
 

(.../...) 
 

h) Certificat que els àrids provenen d'un gestor de residus autoritzat i amb marcatge CE 
contractat per l'ens subvencionat. 
 

(.../...) 
 

j) Adjunt al model caldrà presentar: 
1. Certificació del gestor subministrador de l'àrid reciclat amb marcatge CE on consti el nombre 
de m3 subministrats de l'àrid reciclat amb marcatge CE i el seu codi de gestor. 
2. Factura del gestor subministrador de l'àrid reciclat a nom de l'ens local o empresa pública 
beneficiari de la subvenció. 
3. Certificacions d'obra aprovades per l'ens local de totes les actuacions relacionades amb l'àrid 
subvencionat, on caldrà també que constin els amidaments, d'acord amb el projecte. 
4. Documentació tècnica i fotogràfica de l'actuació subvencionada. 
5. Les dades bancàries del gestor subministrador de l'àrid reciclat amb marcatge CE al qual s'ha 
de fer efectiu el pagament (imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat, que 
estarà disponible al web de l'ARC).  
6. Certificació positiva acreditativa conforme el gestor subministrador de l'àrid reciclat amb 
marcatge CE està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat i amb l'Estat i de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social. 
7. Fotografia del cartell anunciador de l'actuació subvencionada normalitzat per l'Agència de 
Residus de Catalunya, incloent-hi el logotip de l'Agència de Residus de Catalunya, i que es troba 
disponible a la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.10.454.61900 per un import total de 7.690,75 euros (IVA inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.2. PRP2016/1708   Contractar la redacció del projecte executiu per a la reurbanització 
del carrer Sant Feliu - Exp. núm. 2016/1611  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa COVIARQ 2007, SLP (B17978024), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la redacció del projecte executiu per a la reurbanització el carrer 
Sant Feliu pel preu de 6.650,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.02.151.62700, per un import total de 8.046,50 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.  
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3.1.3. PRP2016/1704   Contractar  la redacció del projecte executiu per a la reurbanització 
dels carrers Joan Maragall i Onze de setembre - Exp. núm. 2016/1606  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME S.L. (B17926601), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la redacció del projecte executiu per a la 
reurbanització dels carrers Joan Maragall i Onze de  pel preu de 5.400,00 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.02.151.62700, per un import total de 6.534,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
3.1.4. PRP2016/1703   Contractar la redacció del projecte per a la reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Bda. de la Costa - Exp. núm. 2016/1603  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (B17345679), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis,  la redacció del projecte per a la reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa pel preu de 10.550,00 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.02.151.62700, per un import total de 12.765,50 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
3.1.5. PRP2016/1724   Aprovar certificació núm. 5 de les obres d'adequació de la sala de 
calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu, i modificació de projecte - Exp. 
núm. 2016/201  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Introduir en l'expedient del projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de calderes 
i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu” les modificacions informades positivament per 
l’arquitecta tècnica 
 
Segon.- Aprovar la modificació del contracte de les obres del projecte d’obra ordinària 
“Adequació de la sala de calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu”, per un 
import de 1.957,67 € més IVA. 
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Tercer.-	Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 2.368,778 €s, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 11.340.62200 del vigent Pressupost, que implica la present 
modificació contractual. 
 
Quart.- Aprovar la certificació núm. 5 corresponent a la l’execució de la susdita modificació 
contractual per un import total de 2.368,78 € 
 
3.1.6. PRP2016/1636   Aprovar certificació d'obres d'agost i setembre: Adequació sala de 
calderes i aigua calenta sanitària del pavelló - Exp. núm. 2016/201  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4, corresponent al mes d’agost de 2016, de les obres del 
projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de calderes i aigua calenta sanitària del pavelló 
poliesportiu”, a favor de l’empresa MATEU NIERGA S.L., per un import total de 16.645,96 
euros (IVA inclòs). 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/1712   Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga de la justificació 
de la despesa de la subvenció per a l'elaboració d'un estudi sobre habitatge. Exp. núm. 
2016/26.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga fins a 28 de febrer de 2017 per 
justificar la subvenció per a la realització d’un estudi del parc d’habitatges del nucli antic. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2016/1709   Prorrogar per dos anys, al període inicial, l'adhesió a la 
contractació centralitzada entre el Consorci Localret i el CC Gironès, pels serveis de 
comunicació (veu, mòbil i dades).- Exp.: 2010/1370  
 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera manifesta la seva conformitat a que el Consorci 
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys al període inicial, amb les mateixes condicions 
econòmiques que han regit fins ara el contracte derivat anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits 
al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, 
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva” i, més concretament, en els LOTS següents: 

§ Lot 1: Serveis de Comunicacions de veu fixa 
§ Lot 2: Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
§ Lot 3: Serveis de dades i accés a Internet. 

 
Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de 
poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei 
durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que 
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de 
qualsevol responsabilitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci Localret. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de dues 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. 
 


