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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/16 
Caràcter:  ordinària 
Data:   24 d'abril de 2019 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. JGL2019/15 ordinària 17/04/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/593   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a actuacions motivades per les 
pluges de novembre de 2018. Exp. núm. 2019/757. 
 
2.1.2. PRP2019/595   Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal del Gironès de 
subvencions per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica per a la 
Festa del Bolet 2019.-Exp. núm. 2019/935.  
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2.1.3. PRP2019/596   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a participació ciutadana: 
Pressupostos participatius Llagostera 2020. Exp. núm. 2019/938. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2019/597   Contractar la Sra. M. MTN com a aux. de neteja de geriatria, amb efectes 
del 24/04/2019 i fins el 23/10/2019 - Projecte SOC-Treballs als Barris 2018. Exp. núm. 
2019/915.  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2019/591   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa 
ÁDAMO TELECOM IBERIA, SA, per a l'ús compartit d'infraestructures de telecomunicacions i 
el desplegament de la xarxa de fibra òptica del municipi.- Exp. núm. 2019/443.  
 
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. JGL2019/15 ordinària 17/04/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/593   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a actuacions motivades per 
les pluges de novembre de 2018. Exp. núm. 2019/757. 
 
Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia. 
 
2.1.2. PRP2019/595   Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal del Gironès de 
subvencions per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica 
per a la Festa del Bolet 2019.-Exp. núm. 2019/935.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal del Gironès de subvencions per al 
foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica per a l’exercici 2019 amb 
l’activitat: 
Fira del bolet 2019, amb un pressupost de 25.000,00€ (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció de 1.500,00€, import màxim 
subvencionable, per a la Fira del bolet 2019. 
 
2.1.3. PRP2019/596   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a participació ciutadana: 
Pressupostos participatius Llagostera 2020. Exp. núm. 2019/938. 
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a polítiques 
de foment de la participació ciutadana amb l’actuació: Pressupostos participatius Llagostera 
2020, amb un pressupost de 10.500,00 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.000,00 €. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2019/597   Contractar la Sra. M. Mercedes Tena Nogués com a aux. de neteja de 
geriatria, amb efectes del 24/04/2019 i fins el 23/10/2019 - Projecte SOC-Treballs als 
Barris 2018. Exp. núm. 2019/915  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 24 d’abril de 2019 i fins el dia 23 d’octubre de 2019, la Sra. MARIA MERCEDES TENA 
NOGUÉS, amb DNI **6113**, com a auxiliar netejadora geriàtrica, amb contracte subvencionat 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Projecte Treball als Barris 2018, pel període de 6 mesos, número expedient SOC032/18/00018, 
ref. GTB-015/18 i número d’oferta 09-2019-7945. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. Maria Mercedes Tena Nogués. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2019/591   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa 
ÁDAMO TELECOM IBERIA, SA, per a l'ús compartit d'infraestructures de 
telecomunicacions i el desplegament de la xarxa de fibra òptica del municipi.- Exp. núm. 
2019/443.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i Adamo Telecom 
Iberia, SA, que es reprodueix a l’annex d’aquest acord, per a l’ús compartit d’infraestructures de 
telecomunicacions i el desplegament de la xarxa de fibra òptica del municipi. 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Adamo Telecom Iberia, SA. 
 
Annex 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT LLAGOSTERA I ADAMO PER A 

L’ÚS COMPARTIT D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS I EL 
DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI. 

 
REUNITS 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Sr. Fermí Santamaria i Molero, Alcalde  de l’Ajuntament de 
Llagostera (en endavant, “Ajuntament”), amb domicili a la plaça del Castell 1 de Llagostera 
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(CP:17240) assistit pel Secretari/a de la Corporació, el Sr. Ignacio López Salvador que dona fe 
de l’acte. 
 
De l’altra banda, D. Xavier Viladegut i Garray, amb DNI 40892820Q, actua en nom i 
representació d’Adamo Telecom Iberia S.A., (en endavant “Adamo”) con CIF A65232357, amb 
poder suficient segons escriptura atorgada davant notari de Barcelona, D. Juan Carlos Alonso 
Álvarez en data 7 de març de 2017 i número 286 del seu protocol. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present 
Conveni, i 
 
MANIFESTEN 
 
1.- Que Adamo està inscrita al Registre d’operadors de la CNMC amb el núm. 837. Aquesta 
inscripció li permet l’explotació d’una xarxa pública de comunicacions electròniques i/o per a la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic. I com a operador té 
interès en desplegar la seva xarxa de fibra òptica al municipi de LLAGOSTERA. 
 
2.- Que Adamo està desplegant una moderna xarxa de fibra òptica a nivell nacional que 
permetrà donar serveis d’última generació als habitants i empreses del municipi de Llagostera. 
El desplegament de la xarxa de fibra òptica es desenvoluparà seguint les xarxes existents 
actuals, i s’utilitzarà, sempre que sigui possible, conductes i infraestructures existents i vacants. 
3.- Que l’article 30 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) 
disposa que “los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación 
del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red 
pública de comunicaciones electrónicas de que se trate (…)”, i que aquest reconeixement 
genèric, precisa d’autorització d’ocupació concreta del domini  públic, atorgada per 
l’Administració titular. 
 
4.- Que l’article 37 LGTel disposa que les administracions públiques titulars d’infraestructures 
susceptibles de ser utilitzades per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions 
electròniques, han de facilitar l’accés a aquestes infraestructures en condicions objectives, de 
transparència i no discriminació als operadors que instal•lin o explotin xarxes públiques de 
comunicacions electròniques i que en cap cas es poden establir drets preferents o exclusius, tot 
prohibint de forma  expressa que l’accés a aquestes infraestructures s’atorgui mitjançant 
procediments de  licitació. 
 
5.- Que aquest mateix article 37 estableix que les parts poden negociar lliurement els  acords 
d’accés, incloses les contraprestacions econòmiques, i que les administracions públiques 
titulars de les infraestructures tindran dret a establir les compensacions econòmiques que 
corresponguin. 
 
6.- Que el Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del 
desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, desenvolupa els 
arts. 35 a 38 LGTel en allò relatiu a l’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar 
xarxes públiques de comunicacions electròniques, coordinació d’obres civils i publicació 
d’informació sobre concessió de permisos, estableix que entre les infraestructures físiques 
s’han de considerar els màstils, pals i postes existents al domini públic. 
 
8.- Que l’Ajuntament està interessat en connectar els següents equipaments municipals amb 
una xarxa de fibra òptica aprofitant el desplegament de la xarxa d’Adamo mitjançant una xarxa 
pròpia construïda sobre les infraestructures pròpies o cedides per Adamo: 
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- Pavelló d’esports. Av. de l’Esport, s/n. 17240. Llagostera. (41.820781, 2.897982). 
- Policia Local. C/ Tossa, 3 17240 Llagostera. (41.824100, 2.888436). 
- Oficina de l’Estació. Passeig Romeu s/n. Llagostera. (41.824589, 2.890096) 
- Biblioteca Municipal. 2, Carrer Lleó I, 1, 17240. Llagostera. (41.826716, 2.896254). 
- Llar d’infants El Carrilet. C/ Mas Sec, 71. Llagostera. (41.821604, 2.894710). 
- Llar d’infants El Niu. C/ Ganix, 2. Llagostera. (41.826742, 2.895543) 
- Serveis Socials. C/ Barceloneta 4. (41.826649, 2.895561). 
 
9.- Que en data 27 de Març de 2017, Adamo va presentar al registre Municipal amb número de 
registre d’entrada 1454 el Pla de Desplegament de la xarxa de comunicacions per fibra òptica 
de Llagostera i el 26 de Març de 2018 un annex al Pla de Desplegament corresponent a la 
Fase II amb registre d’entrada 1455. 
De conformitat amb allò establert a l’Art. 34. de la LGTel i essent plenament vigent aquest Pla 
de desplegament , Adamo no requereix d’una autorització municipal expressa per a l’ús del 
domini públic, sempre que presenti declaració responsable sobre el compliment de les 
obligacions legals vigents. 
 
D’acord amb tot això exposat, de conformitat amb l’Art. 37. 6 de la LGT el que, com ja s’ha dit, 
possibilita que les parts puguin negociar lliurament els termes i les condicions de l’accés a les 
xarxes públiques; acomplint amb allò previst  a l’Art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del règim jurídic dels sector públic i valorant, per analogia, la competència de 
l’Alcaldia per aprovar i subscriure el present conveni, expressada a l’Art. 60 del decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, 
ambdues parts han arribat a un acord que formalitzen mitjançant el present Conveni de 
Col·laboració i el porten a efecte amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
L’objecte del present conveni és fixar, de conformitat amb l’establert a l’article 37 LGTel, les 
condicions d’ús per part de l’operador, de la infraestructura municipal susceptible d’allotjar una 
xarxa pública de comunicacions electròniques, així com de futures ampliacions d’aquesta xarxa 
efectuades directament per Adamo o bé per la noves infraestructures públiques realitzades per 
l’ajuntament. 
 
Aquest dret d’ús en cap cas implicarà un dret exclusiu o preferent, de forma que d’aquesta 
infraestructura en podran fer ús d’altres operadors de comunicacions electròniques, sempre 
que l’espai físic disponible ho faci possible i no es comprometi la continuïtat i seguretat del 
servei d’autoprestació de l’Ajuntament en els trams que hi tingui servei. 
 
SEGONA.- OCUPACIÓ  DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. RÈGIM D’INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA. 
 
1.- Adamo es compromet en el termini màxim d’un mes a partir de la signatura d’aquest 
conveni a presentar al registre municipal una declaració responsable del compliment de les 
previsions legals vigents. Amb el compliment d’aquesta obligació i amb la firma del present 
conveni es fixen les condicions d’accés d’Adamo al domini públic municipal que pensa utilitzar. 
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2.- L’operador es compromet a respectar la normativa municipal pel que fa a les actuacions, 
obres i ocupacions de via pública i a tramitar totes les comunicacions i/o llicències necessàries 
a aquests efectes. 
 
En concret,  l’operador haurà de sol•licitar les corresponents  llicències d’obres per aquelles 
intervencions en domini públic que així ho requereixin, d’acord amb la normativa corresponent. 
 
Aquestes llicències hauran de ser expresses i en cap cas es consideraran adquirides per silenci 
administratiu, en atorgar facultats relatives al domini públic. En elles, s'estableixen les 
condicions tècniques i jurídiques per a la seva execució. 
 
3.- Amb motiu de l’atorgament de l’autorització, Adamo haurà d’abonar a l’Ajuntament l’1,5% 
dels ingressos nets procedents de la facturació per l’explotació dels serveis que presti en el 
terme municipal en concepte de taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores  de serveis de subministraments d’interès general, sense perjudici de 
l’adaptació d’aquesta clàusula a la normativa vigent a cada moment. 
 
TERCERA.- CESSIÓ DEL DRET DE PAS I CONTRAPRESTACIONS EXIGIBLES 
 
Adamo i l’Ajuntament podran compartir o cedir l’ús de les seves respectives canalitzacions del 
municipi de Llagostera, sempre i quant, es  formalitzi mitjançant  annex a aquest conveni i es 
signi per ambdues parts. 
 
L’Ajuntament cedirà a Adamo el dret de pas a través de les seves canalitzacions existents per a 
l’estesa dels cables de fibra òptica, en cas que existeixi disponibilitat de canalització d’acord 
amb el que disposa l’article 37 de la LGTel. 
 
La cessió de l’ocupació o reserva especial de canalitzacions titularitat de l’Ajuntament es 
regularà en base al següent càlcul, 
 
B = A x 0,9 €/ml 
 
A = número de ml d’infraestructura canalitzada municipal cedida  
B = contraprestació econòmica anual en €. 
 
L’Ajuntament cedirà un espai a l’aparcament de la Plaça Catalunya amb un punt de corrent per 
la ubicació de l’equipament de la xarxa d’Adamo durant el període de vigència del present 
conveni (4 anys) garantint-ne l’accés pel manteniment de la xarxa. 
 
Adamo aprofitant el desplegament de la seva xarxa, construirà una xarxa de fibra òptica sobre 
les infraestructures de l’Ajuntament o cedides per Adamo connectant els següents 
equipaments: 
- Pavelló d’esports. Av. de l’Esport, s/n. 17240. Llagostera. (41.820781, 2.897982). 
- Policia Local. C/ Tossa, 3 17240 Llagostera. (41.824100, 2.888436). 
- Oficina de l’Estació. Passeig Romeu s/n. Llagostera. (41.824589, 2.890096) 
- Biblioteca Municipal. 2, Carrer Lleó I, 1, 17240. Llagostera. (41.826716, 2.896254). 
- Llar d’infants El Carrilet. C/ Mas Sec, 71. Llagostera. (41.821604, 2.894710). 
- Llar d’infants El Niu. C/ Ganix, 2. Llagostera. (41.826742, 2.895543) 
- Serveis Socials. C/ Barceloneta 4. (41.826649, 2.895561). 
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Previ acord d’ambdues parts es podran modificar la relació dels equipaments a connectar. A 
l’interior dels equipaments Adamo subministrarà el cable de fibra òptica i farà les fusions, 
essent l’estesa a càrrec dels serveis municipals de  l’Ajuntament.  
 
Adamo cedirà el dret de pas a través de les seves canalitzacions existents per a l’estesa dels 
cables de fibra òptica a l’Ajuntament, en cas que existeixi disponibilitat de canalització i sigui 
d'interès per l’Ajuntament, durant la vigència d’aquest conveni. 
 
Ambdues parts, prèvia petició, hauran de facilitar anualment un mapa de la seva estesa en el 
Municipi de Llagostera, per tal que les parts disposin de la informació el més actualitzada 
possible. 
 
La signatura del present conveni no genera cap despesa per l’Ajuntament. 
 
QUARTA.- OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ 
 
1.- Posteriorment a la presentació per part de l’operador del Pla de desplegament, l’Ajuntament 
assumirà l’obligació d’informar a l’operador d’altres infraestructures disponibles susceptibles 
d’allotjar una xarxa pública de comunicacions electròniques al seu terme municipal, així com de 
les actuacions municipals previstes que impliquin obra civil. 
 
2.- L’operador s’obliga a comunicar a l’Ajuntament durant la vigència del present conveni, les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores de serveis de comunicacions electròniques que, 
en virtut d’un dret d’accés o interconnexió, compartiran la infraestructura cedida o faran ús de la 
xarxa instal•lada en la infraestructura municipal. 
 
 
3.- L’operador comunicarà a l’Ajuntament, amb caràcter previ, les actuacions a realitzar en la 
via pública. Aquestes es duran a terme d’acord amb la planificació consensuada amb 
l’Ajuntament. 
 
CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 
 
Als efectes de coordinació i seguiment de les obres i instal•lacions derivades del compliment 
del present conveni, s’establirà una comissió de seguiment formada per un representant de 
l’Ajuntament i un de l’operador. 
 
Aquesta comissió es reunirà amb caràcter previ a l’inici de la instal•lació, així com a petició 
expressa d’una de les parts. 
 
SISENA.- RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
 
L’operador assumeix totes les responsabilitats pels danys ocasionats a les persones i a les 
coses que es poguessin derivar en favor de tercers aliens al present conveni, i que tinguin la 
seva causa en la implantació de la xarxa de comunicacions electròniques. 
 
SETENA.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni tindrà una durada de 4 anys a partir de la seva signatura, prorrogables per 4 
anys més per mutu acord de les parts. 
 
VUITENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
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Són causes de resolució anticipada del present conveni l’incompliment d’alguna de les seves 
clàusules i, en concret, la destinació de les infraestructures a una finalitat no establerta en 
aquest conveni o la pèrdua de la seva condició com a operador de comunicacions 
electròniques per part d’Adamo. 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 
La naturalesa jurídica del present conveni és administrativa i per tant correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa la resolució de les divergències i interpretacions que 
puguin ocasionar-se. 
 
No obstant, qualsevol de les parts podrà presentar un conflicte davant la Comissió Nacional de 
Mercats i Competència (CNMC). 
 
DESENA.- PUBLICITAT i TRANSPARÈNCIA.- 
 
L’Ajuntament assumeix l’obligació de donar compliment a les prescripcions de publicitat i 
transparència que fixen els Arts. 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts firmen el present conveni amb signatura digital i a un 
sol efecte en el lloc a l’encapçalament i en la data de la signatura electrònica. 
Sr. Fermí Santamaria i Molero,     Sr. Xavier Viladegut Garray,  
Per Ajuntament de Llagostera    Per Adamo Telecom Iberia S.A.U 

En dóna fe, 
Ignacio López Salvador 

Secretari. 
 
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. PRP2019/601   Contractar la reparació del pont sobre el rec del camí del pla de St. 
Llorenç - Exp. núm. 2019/922.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 17/04/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa FIOLMA S.L., mitjançant la modalitat de contracte menor 
d’obres, la reparació del pont sobre el rec al camí del pla de Sant Llorenç, pel preu de 9.721,52 
euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.10.459.61900 per un import total de 11.763,04 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. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
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3.2.1. PRP2019/588   Aprovar inicialment el projecte executiu d'una instal·lació 
fotovoltaica per autoconsum a la biblioteca - Exp. núm. 2018/1546.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum 
a la biblioteca, promogut per l’Ajuntament de Llagostera i redactat per l’enginyer industrial 
Llorenç Albanell Baltrons, amb un pressupost d’execució per contracta de 19.340,53 euros, IVA 
no inclòs. 
Segon.-  Exposar-lo al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran al BOP i 
tauler d’edictes de la Corporació, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  
Tercer.- En cas que no es formuli cap al·legació, l’aprovació inicial del projecte quedarà 
elevada a definitiva sense necessitat d’ulterior acord exprés i es procedirà a la corresponent 
publicació, de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/599   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/12. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/12, per un import total de 30.698,86.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/542 al núm. F/2019/544 
- del núm. F/2019/859 al núm. F/2019/868 
- del núm. F/2019/871 al núm. F/2019/895 
- i els registres núm. F/2019/602, F/2019/637 i F/2019/638. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una 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. 
 


