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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/21 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   24 de maig de 2019 
Horari:   de 13:10 fins a 13:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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. Propostes 
1.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
1.1.1. PRP2019/746   Contractar ACTIESCOLA,SL pel servei de dinamitzador juvenil, a partir 
de l'1 de juliol fins el 30 de setembre de 2019.-Exp. núm. 2019/1150  
1.1.2. PRP2019/750   Contractar a BTM Sound la producció tècnica d'equips de so i il·luminació 
dels espectacles de l'edifici Polivalent de la Festa Major 2019. Exp. núm. 2019/1161  
 
1.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
1.2.1. PRP2019/742   Atorgar al CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC un ajut econòmic 
per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de les activitats pròpies de l'entitat 
durant l'any 2019. Exp. 2019/713  
1.2.2. PRP2019/747   Atorgar a l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE 
INFANTIL I JUVENIL un ajut econòmic per cobrir les despeses d'organització i programació 
d'espectacles de teatre i titelles adreçat al públic infantil i juvenil de Llagostera durant l'any 
2019. Exp.2019/712  
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1.2.3. PRP2019/749   Atorgar a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'edició semestral d'El Butlletí i del manteniment anual del 
web de la mateixa revista durant l'any 2019. Exp.2019/1165  
 
1.3. Altres 
 
1.3.1. PRP2019/761   Aprovar els preus públics de les activitats de la Casa de les Vídues Exp. 
núm. 2019/1116  
 
 
2. 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. Propostes 
 
1.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
1.1.1. PRP2019/746   Contractar ACTIESCOLA,SL pel servei de dinamitzador juvenil, a 
partir de l'1 de juliol fins el 30 de setembre de 2019.-Exp. núm. 2019/1150  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 20/05/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar l’empresa ACTIESCOLA, SLU, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, pel servei de dinamitzador juvenil, a partir de l'1 de juliol fins el 30 de setembre de 
2019, pel preu de 6.318,00 euros (més el 10% d’IVA), segons el detall del pressupost 
presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.14.337.22799 per un import total de 6.949,80 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. 
 
1.1.2. PRP2019/750   Contractar a BTM Sound la producció tècnica d'equips de so i 
il·luminació dels espectacles de l'edifici Polivalent de la Festa Major 2019. Exp. núm. 
2019/1161.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 20/05/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a l’empresa BTM SOUND, SL, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, la producció tècnica d'equips de so i il·luminació dels espectacles de l'edifici 
Polivalent de la Festa Major 2019, pel preu de 7.510,00 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 2019.05.338.22610 per un import total de 9.087,10 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
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Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
1.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
1.2.1. PRP2019/742   Atorgar al CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC un ajut econòmic 
per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de les activitats pròpies de 
l'entitat durant l'any 2019. Exp. 2019/713.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC 
(G17212226)  i atorgar  una subvenció  de  12.000,00.-€ per cobrir les despeses ocasionades 
per l'organització de les activitats pròpies de l'entitat durant l'any 2019. 
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 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2019, 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 2019.  
- 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.  
1.2.2. PRP2019/747   Atorgar a l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE 
INFANTIL I JUVENIL un ajut econòmic per cobrir les despeses d'organització i 
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programació d'espectacles de teatre i titelles adreçat al públic infantil i juvenil de 
Llagostera durant l'any 2019. Exp.2019/712.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL (G176889258)  i atorgar una subvenció per un import 
màxim de 5.000,00.-€ per cobrir les despeses d'organització i programació d'espectacles de 
teatre i titelles adreçat al públic infantil i juvenil de Llagostera durant l'any 2019. 
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 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2019, 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 2019.  
- 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.  
 
1.2.3. PRP2019/749   Atorgar a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'edició semestral d'El Butlletí i del manteniment 
anual del web de la mateixa revista durant l'any 2019. Exp.2019/1165.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-
TISORES (G17455304)  i atorgar  una subvenció  de  3.500,00.-€ per cobrir les despeses de 
l'edició semestral d'El Butlletí i del manteniment anual del web de la mateixa revista durant l'any 
2019. 
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 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2019, 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 2019.  
- 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.  
 
1.3. Altres 
 
1.3.1. PRP2019/761   Aprovar els preus públics de les activitats de la Casa de les Vídues 
Exp. núm. 2019/1116.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats següents que es 
desenvolupen a la Casa de les vídues. 
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Activitat Preu general Preu amb Carnet Jove Llagostera 

Casal jove d'estiu 150,00-.€ 120,00-.€ 

Reforça't, taller de suport a l'estudi 10,00-.€ 5,00-.€ 
 
2. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/796   Contractar  la substitució dels focus del camp de futbol municipal - 
Exp. núm. 2019/1182.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 21/05/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L., mitjançant la modalitat 
de contracte menor d’obres, la substitució dels focus del camp de futbol municipal, pel preu de 
39.339,34 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 2019.11.342.62200 per un import total de 47.600,60 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. 
 
2.1.2. PRP2019/795   Contractar els serveis de recollida i gestió dels residus especials de 
la deixalleria (Exp. núm. 2019/1195). 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 22/05/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa RECUPERACION DE PALETS SIOSMI SL, mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la recollida i gestió dels residus especials procedents 
de la Deixalleria municipal, del període de maig a desembre del 2019, pel preu de 7.861,50 
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 10162222799 per un import total de 9.512,42 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.  
 
2.1.3. PRP2019/794   Contractar Cereales i Fertilitzantes Viñas,SA, per a l'arrendament 
d'un local destinat a magatzem de la brigada municipal (Juny 2019 - Maig 2020). Exp. 
núm. 2019/1201.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Aprovar el contracte que es reprodueix en l’Annex I, per a l’arrendament del local 
situat al Passeig Romeu, 18, propietat de l’empresa CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, 
SA CIF A17075557, pel termini d’un any improrrogable (a partir de l’1 de juny de 2019 fins el 31 
de maig de 2020) per destinar-la a magatzem per a la brigada municipal. 
Segon.- Establir el preu del lloguer en 1.081,03€ (IVA inclòs) mensuals. 
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació 2019.06.450.20200 per un 
import total de 8.267,21€, pel període de juny a desembre de 2019.  
Quart.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2020, pel 
període de gener a maig, per un import total de 5.905,15€. 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, en representació de la Corporació, procedeixi a la 
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest 
acord. 
Sisè.- Notificar l’acord a l’interessat. 
 
ANNEX I 
CONTRACTE DE LLOGUER PER A ÚS DIFERENT AL D’HABITATGE 
 
IDENTIFICACIÓ DEL LOCAL OBJECTE DEL CONTRACTE 
Local: Passeig Romeu, 18 
Municipi: Llagostera 
Referència cadastral: 0904406DG9300S0002BW 
Inscripció Registre de la Propietat: Finca 2347, Tom 1454, Llibre 79, Foli 29, inscripció 12a 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde l’Ajuntament de Llagostera, motiu pel qual i 
donada la notorietat del càrrec s’ometen les seves circumstàncies personals, facultat per la 
Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019, i assistit pel secretari de la Corporació, Sr. 
Ignacio López Salvador. 
 
I, d’altra part, el Sr. Josep Viñas Coll, major d’edat, amb DNI núm. ***9050**, i domiciliat al 
carrer del Porxo,1 de Llagostera (CP 17240), actuant en representació de CEREALES Y 
FERTILIZANTES VIÑAS,SA amb CIF núm.A17075557, societat domiciliada al Passeig Romeu, 
22 de Llagostera, en qualitat d’apoderat de la societat. 
 
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present 
contracte, i 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, SA és propietària del local situat al carrer 
Passeig Romeu, 18 baixos de Llagostera, que es troba inscrit en el Registre de la Propietat de 
Girona, Finca 2347, Tom 1454, Llibre 79, Foli 29, inscripció 12a, i que l’ofereix en arrendament. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Llagostera està interessat en arrendar el local per a prestar el 
servei de magatzem de la brigada municipal. 
 
Tercer.- Que ambdues parts mostren interés en la celebració del present CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT PER A ÚS DIFERENT AL D’HABITATGE amb subjecció als pactes que es 
detallen en el mateix contracte. 
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Quart.- Que la legislació aplicable que li correspon s’integra per: 
 
L’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l’ordenament jurídic español les Directives del PArlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la 
norma, els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics 
anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporables tret que recaiguin 
sobre programes d’ordinador i hagin de ser qualificats com a contractes de subministrament o 
serveis, que tindran sempre el carácter de contractes privats i es regidran per la legislació 
patrimonial. 
 
La legislació aplicable és la legislació patrimonial catalana, i amb carácter específic a l’article 
206.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l’article 30 del Reglament del PAtrimoni 
dels Ens Locals Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
De conformitat amb l’article 206 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’adquisició de béns i drets 
patrimonials a títol onerós requereix el compliment de les normes sobre contractació de béns i 
drets de patrimoni local. 
 
D’acord amb la remissió que efectua la legislació patrimonial seran aplicables a aquest 
contracte, les normes de preparació dels contractes. 
Concretament, seran d’aplicació les regles de contractació menor (art.118 de la LCSP). 
 
En virtut de l’article 206.3.b) procedeix l’adjudicació directa  atès que el local és idoni per cobrir 
la necessitat de magatzematge de la brigada municipal. 
 
PACTES 
 
1.- OBJECTE 
 
El local arrendat és el situat al carrer Passeig Romeu, 18 de Llagostera, el qual es destinarà a 
la prestació del servei municipal de magatzem de la brigada municipal. 
 
2.- DURADA 
 
La durada és d’un any improrrogable, des de l’1 de juny de 2019 fins el 31 de maig de 2020. 
 
3.- RENDA D’ARRENDAMENT 
 
La renda d’arrendament pactada és de 1.081,03€ (IVA inclòs). 
 
4.- FIANÇA 
 
D’acord amb el que estableix l’article 36.6 de la Llei estatal 29/1994, de 24 de novembre, 
d’arrendament urbans, que diu: “Queden exceptuades de l’obligació de prestar fiança les 
Administracions Públiques, de l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les 
Comunitats Autònomes i les entitats que integren l’Administració Local, així com els organismos 
autònoms, entitats de dret públic i altres ens públics dependents d’elles, quan la renda hagi de 
ser satisfeta amb càrrec als seus respectius pressupostos”, s’eximeix de prestar fiança a 
l’Ajuntament de Llagostera. 
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5.- PAGAMENT DE LA RENDA 
 
El pagament de la renda i altres conceptes es realitzarà per endavant, dincs dels set primers 
diez de cada mes, mitjançant abonament en el compte corrent 2019.0686.91.0200004312. 
L’arrendador haurà, en qualsevol cas, de fer lliurament a l’arrendatari del rebut acreditatiu del 
pagament satisfet. 
 
6.- CONDICIONS DEL LOCAL 
 
L’arrendatari manifesta conèixer les característiques del local, la seva qualificació urbanística i 
els usos administrativament autoritzats. 
 
Un cop es tingui el contracte per extingit, l’arrendatari tindrà dret a retirar tot allò que, al seu 
compte i càrrec, hagués instal·lat a la finca arrendada i fos susceptible de ser retirat sense 
malmetre la infraestructura del local. 
 
7.- OBRES 
 
L’arrendatari s’obliga a realitzar al seu càrrec, una vegada iniciat el contracte d’arrendament, 
totes les obres de reparació i conservació ordinàries per mantenir el local arrendat en les 
condicions necessàries per servir a l’ús convingut, renunciant expressament, a allò establert en 
els articles 30 i 21 de la vigent Llei d’arrendaments urbans. 
 
En el cas que l’arrendador desitgi efectuar obres de millora en l’edifici, ho haurà de notificar per 
escrit, amb tres mesos d’antelació com a mínim, a l’arrendatari, el qual no podrà oposar-s’hi, 
sense perjudici del dret que li assisteix a rescindir el contracte, dins del termini d’un mes des de 
dita notificació, si les obres li afecten de forma rellevant o, en qualsevol cas, sempre que li 
suposin un impediment per desenvolupar la seva activitat. 
 
8.- CESSIÓ, SUBARRENDAMENT, TRASPÀS, TRANSFORMACIÓ 
 
S’exclou expressament l’aplicació d’allò disposat a l’apartat primer de l’article 32 de la vigent 
Llei d’arrendaments urbans, per això, l’arrendatari no podrá subarrendar, traspasar o cedir el 
local, totalment o parcialment, en forma onerosa o gratuita, sense el consentiment escrit de 
l’arrendador, que de donar-se alguna d’aquestes circumstàncies, podrá resoldre el contracte. 
 
Així mateix, es prohibeix expressament, sense previ permís escrit de l’arrendador, la 
transformació del local de negoci; destinar el local a activitat diferent a la pactada, així com la 
transformació del local en habitatge. 
 
9.- SERVEIS 
 
Els subministraments dels serveis d’aigua, gas i electricitat seran a compte de l’arrendatari, 
sent també al seu compte la reparació dels comptadors corresponents i les despeses de 
conservació de les instal·lacions d’aquests subministraments. 
 
10.- DESPESES I SERVEIS 
 
L’arrendatari es farà càrrec dels serveis i les quotes de la comunitat en la part que per 
coeficient li correspongui, així com els tributs locals per la recollida d’escombraries i Residus i 
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l’impost sobre béns immobles, que tanmateix pacten expressament les parts que podrá ser 
repercutit per l’arrendador a l’arrendatari. 
 
11.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES PER L’ARRENDATARI 
 
L’arrendatari s’obliga expressament a facilitar el pas i examen de tot el local arrendat al 
personal que la propietat designi per comprovar-ne l’ús i estat de conservació o per realitzar les 
reparacions necessàries. 
 
L’arrendatari es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar a persones o coses, i que 
siguin conseqüència directa de l’activitat que desenvolupa al local arrendat. 
 
12.- RENÚNCIA A DRETS D’ADQUISICIÓ PREFERENT 
 
L’arrendatari fa renuncia expressa als drets d’adquisició preferent a l’article 31 de LAU, de tal 
forma qu en el cas de venda de l’immoble arrendat, renuncia a l’exercici dels drets de tempteig i 
retracte sobre el mateix. 
 
13.- DESPESES 
 
La inscripció del present contracte al Registre de la Propietat anirà a compte i càrrec d’aquella 
part a qui tal inscripció interessi. 
 
14.- RESOLUCIÓ 
 
El contracte podrá resoldre’s, a més de per l’incompliment de les obligacions resultants del 
mateix, per qualsevol de les causes previstes a l’article 27.2 de la vigent Llei d’arrendaments. 
 
15.- JURISDICCIÓ 
 
Les parts, renunciant al seu propi fur, acorden sotmetre qualsevol discrepancia o reclamació 
que sorgeixi en la interpretació o execució d’aquest contracte a la jurisdicció dels Jutjats de 
Girona. Tanmateix, podran sotmetre les mateixes al procediment arbitral. En el seu cas hauran 
de cumplir el laude arbitral que es dicti a l’efecte. 
 
16.- ENTRADA EN VIGOR 
 
El present contracte és improrrogable i entrarà en vigor a partir del dia 1/06/2019 i finalitzarà el 
dia 31/05/2020. 
 
I en prova de conformitat, signen aquest contracte per duplicat, a Llagostera, a la data de la 
signatura electrònica. 
En nom i representació de l’arrendador, 
l’empresa CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, SA 
Josep Viñas Coll 
En nom i representació de l’arrendatari,    El secretari de l’Ajuntament, 
L’Ajuntament de Llagostera     Ignacio López Salvador 
Fermí Santamaria Molero 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.2.1. PRP2019/799   Aprovar les bases i la convocatòria per a a constituir una borsa de 
treball de la categoria educador infantil de les llars d'infants municipals. Exp. núm. 
2019/1203.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores del procediment de selecció, per concurs oposició 
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o 
necessitats de personal laboral temporal de la categoria professional d’educadora infantil de les 
llars d’infants municipals”. 
Segon.- Convocar el procés selectiu per constituir la borsa de treball, mitjançant concurs 
oposició lliure, i obrir un termini de 20 dies naturals (a comptar de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOP de Girona) per a la 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 i la convocatòria en el BOP de Girona i en la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
2.2.2. PRP2019/800   Contractar en règim laboral temporal la Sra. Milagros Álvarez Galan 
com a auxiliar administrativa per Serveis Socials - programa subvencionat pel SOC.- 
Exp. núm. 2019/1224.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 12 de juny de 2019 i fins el dia 11 de desembre de 2019, la Sra. MILAGROS ÁLVAREZ 
GALAN,  amb DNI ***7148**, com a auxiliar administrativa per Serveis Socials, 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 09-2019-13325. 
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 interessada.. 
 
2.2.3. PRP2019/798   Contractar en règim laboral temporal la Sra. Clara López Grandes, 
com a agent ambiental . programa subvencionat pel SOC.- Exp. núm. 2019/1223  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 12 de juny de 2019 i fins el dia 11 de desembre de 2019, la Sra. CLARA LÓPEZ 
GRANDES, amb DNI ***7312**, com a agent ambiental, 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 09-2019-7294. 
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 interessada.. 
 
2.3. Altres 
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2.3.1. PRP2019/802   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Llagostera i els ajuntaments organitzadors de la campanya "BARRIS ANTICS. MOLT PER 
DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR (2019-2023).- Exp. núm. 2019/1037  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i els ajuntaments 
organitzadors de la campanya “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER 
OFERIR. (2019-2023), el qual es reprodueix en l’annex I del present acord. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent d’import total 300€ per a l’any 2019, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 2019.12.430.22602. 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Vendrell. 
Cinquè.-  Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i la tramesa d’aquesta resolució i una còpia del conveni signat a la Direcció General 
d’Administració Local i al Registre de convenis de col•laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya” 
 

ANNEX I 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
organitzadors de la campanya 

“BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR”, 
amb l’objectiu d’organitzar altres accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la 

promoció comercial, turística i cultural, i constituir la 
XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES 

 
HI INTERVENEN: 
El senyor Pere Garriga i Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies, amb seu al carrer Major, 2, 
17401 Arbúcies, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Mingo Sabanés i Porta, alcalde d’Artesa de Segre, amb seu a la plaça de 
l’Ajuntament, 3, 25730 Artesa de Segre, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Jordi Ignasi Vidal i Giné, alcalde de Balaguer, amb seu a la plaça del Mercadal, 1, 
25600 Balaguer, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Ramon Ferré i Solé, alcalde de Calafell, amb seu a la plaça de Catalunya, 1, 43820 
Calafell, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de Caldes de Montbui, amb seu a la plaça de la Font 
del Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Miquel Arisa i Coma, alcalde de Centelles, amb seu al carrer Nou, 19, 08540 
Centelles, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
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El senyor Martí Carnicer i Vidal, alcalde del Vendrell, amb seu a la plaça Vella, s/n, 43700 El 
Vendrell, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia.............................. 
 
El senyor Jaume Domènech i Jordà, alcalde de Falset, amb seu a la plaça de la Quartera, 41, 
43730 Falset, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
La senyora Jordi Masquef i Creus, alcalde de Figueres, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, 12, 
17600 Figueres, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Antoni Villas i Miranda, alcalde de Juneda, amb seu al carrer Major, 13, 25430 
Juneda, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Lluís Sais i Puigdemont, alcalde de la Bisbal d’Empordà, amb seu a la plaça del 
Castell, 10, 17100 La Bisbal d’Empordà, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Jordi Vinyals i Nogués, alcalde de la Selva del Camp, amb seu a la plaça Major, 4, 
43470 La Selva del Camp, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia.............................. 
El senyor Enric Mir i Pifarré, alcalde de les Borges Blanques, amb seu al carrer del Carme, 21, 
25400 Les Borges Blanques, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Joan Sans i Freixas, alcalde de l’Arboç, amb seu al carrer Major, 26, 43720 L’Arboç, 
facultat per aquest a acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Víctor Puga i López, alcalde de l’Escala, amb seu al carrer del Pintor Joan Massanet, 
34, 17130 L’Escala, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local 
del dia............................. 
 
El senyor Fermí Santamaria i Molero, alcalde de Llagostera, amb seu a la plaça del Castell, 1, 
17240 Llagostera, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida, amb seu a la plaça de la Paeria, 1, 25007 
Lleida, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa, amb seu a la plaça Major, 1, 08241 
Manresa, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Servand Casas i Mateo, alcalde de Mediona, amb seu al carrer del Doctor Trueta, 10, 
08773 Mediona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
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El senyor Marc Solsona i Aixalà, alcalde de Mollerussa, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, 2, 
25230 Mollerussa, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local 
del dia............................. 
 
El senyor Albert Serra i Vergara, alcalde de Roda de Ter, amb seu a la plaça Major, 4 08510 
Roda de Ter, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
La senyora Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa de Roses, amb seu a la plaça de 
Catalunya, 12, 17480 Roses, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia............................. 
 
El senyor David Saldoni de Tena, alcalde de Sallent, amb seu a la plaça de la Vila, 1, 08650 
Sallent, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Pere Pladevall i Vallcorba, alcalde de Sant Feliu de Codines, amb seu a la plaça de 
Josep Umbert Ventura, 2, 08182 Sant Feliu de Codines, facultat per a aquest acte en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Hipòlit Serra i Rodríguez, alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà, amb seu a la plaça de 
la Vila, 1, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor David Alquézar i Claramunt, alcalde de Sant Martí de Tous, amb seu a la plaça de la 
Independència, 1, 08712 Sant Martí de Tous, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Pol Pagès i Pont, alcalde de Sant Quintí de Mediona, amb seu a la plaça de 
l’Església, 4, 08777 Sant Quintí de Mediona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 
 
El senyor Magí Trullols Trull, alcalde de Santa Coloma de Queralt, amb seu a la plaça Major, 1, 
43420 Santa Coloma de Queralt, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia............................. 
 
El senyor David Rodríguez i González, alcalde de Solsona, amb seu al carrer del Castell, 20, 
25280 Solsona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Josep Maria Canudas i Costa, alcalde de Súria, amb seu al carrer d’Ernest Solvay, 
13, 08260 Súria, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
El senyor Santi Vivet i Soler, alcalde de Torelló, amb seu al carrer de Ges d’Avall, 5, 08570 
Torelló, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
La senyora Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de Tortosa, amb seu a la plaça d’Espanya, 1, 
43500 Tortosa, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
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La senyora Núria Ventura i Brusca, alcaldessa d’Ulldecona, amb seu al carrer Major, 49, 43550 
Ulldecona, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia............................. 
 
La senyora Noemí Trucharte i Cervera, alcaldessa de Vilanova del Camí, amb seu a la plaça 
del Castell, 1, 08788 Vilanova del Camí, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia............................. 

 
 

MANIFESTEN 
Que els ajuntaments signants són organitzadors de la campanya BARRIS ANTICS. MOLT PER 
DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR” (a partir d’ara “BARRIS ANTICS”), i estan interessats a 
continuar treballant en xarxa i de forma col·laborativa, com a política local i col·lectiva de 
promoció econòmica, turística i cultural, per la qual cosa acorden formalitzar aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció a les clàusules següents: 

 
 
 

CLÀUSULES 
Primera. Creació de la Xarxa 
Els ajuntaments signants acorden crear la “XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES” (a 
partir d’ara, “XARXA”) compartint recursos amb l’objectiu d’organitzar la campanya “BARRIS 
ANTICS” com a projecte comú i local de dinamització comercial, turístic i cultural dels territoris 
de la xarxa, en virtut de les competències que li són pròpies d’acord a l’article 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local  
 
Segona. Membres de la Xarxa 
Formen part de la XARXA els municipis relacionats en l’annex 1 amb el nom i les dades de 
Conveni de col·laboració Xarxa de BARRIS ANTICS amb projectes contacte de la persona 
responsable de la campanya. Anualment s’actualitzarà l’annex 1 prèvia consulta a cadascun 
dels organitzadors de la campanya “BARRIS ANTICS” de l’edició anterior. 
 
Amb l’objectiu de continuar ampliant els membres de la XARXA, també podran formar-ne part 
tots els municipis beneficiaris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial al nucli antic interessats a ser 
organitzadors de la campanya “BARRIS ANTICS”. 
 
Qualsevol altre municipi també podrà formar-ne part, sempre que l’organització de la campanya 
“BARRIS ANTICS” mantingui la seva essència i els objectius, sense perjudici de la resta de 
membres. 
 
Tercera. Objecte d’aquest conveni de col·laboració 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboracions recíproques entre els 
ajuntaments signants per a l’organització de la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions 
conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció econòmica, turística i cultural, i constituir 
la XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES. 
 
Quarta. Organització de la Xarxa 
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Membres. En són membres tots els ajuntaments signants d’aquest conveni de col·laboració, 
segons la clàusula segona i l’annex 1, assumint les obligacions i les responsabilitats que 
s’estableixen en aquest conveni de col·laboració. 
Les noves incorporacions a la Xarxa hauran de signar l’annex 2 d’aquest conveni i lliurar-lo a la 
Coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini establert. 
Baixes. Per formalitzar la baixa s’haurà de signar l’annex 3 d’aquest conveni i lliurar-lo a la 
Coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini establert.  
Coordinació. Un dels ajuntaments de la Xarxa, per acord del 80% dels seus membres, 
assumirà la seva coordinació i la de la campanya “BARRIS ANTICS” durant els anys naturals 
d’una legislatura. L’ajuntament coordinador i la persona responsable, constaran en l’annex 5, 
descripció 
de la campanya. 
Col·laboradors. Ens públics o privats que donen suport mitjançant ajuts, patrocinis i/o 
col·laboracions a la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes que puguin 
sorgir, i 
que consten en tota la documentació de la campanya com a “suport”. 
En cas de sorgir l’organitzar altres accions conjuntes, l’ajuntament promotor de la nova acció, 
es 
farà càrrec de la seva coordinació. 
 
Cinquena. Compromisos dels membres de la Xarxa 
- A l’inici de cada exercici, els membres de l’edició anterior confirmaran la seva continuïtat a 
l’ajuntament coordinador de la Xarxa. 
Caldrà confirmar el nom i les dades de contacte de la persona responsable de la campanya 
“BARRIS ANTICS” per tal d’actualitzar l’annex 1. 
- Les noves incorporacions hauran de signar l’annex 2 d’aquest conveni i lliurar-lo a la 
coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini establert. 
- Caldrà posar a disposició de la Xarxa el personal tècnic i els mitjans necessaris, tenint en 
compte que l’acció conjunta és transversal: comerç, turisme i cultura. 
- Seran part activa de la Xarxa, organitzant la campanya “BARRIS ANTICS” en el propi municipi 
d’acord amb els paràmetres descrits en aquest conveni i facilitaran el treball conjunt. 
Obligatòriament, assistiran, com a mínim, a la reunió de valoració i/o planificació de la 
campanya i als actes conjunts que es convoquin, i aportaran dades locals comunes per al 
tractament global de la campanya. 
Per actuar de manera sincronitzada, es respectarà la metodologia de treball establerta i els 
terminis fixats per a cada tasca. Caldrà respondre les comunicacions conjuntes, i aportar 
continguts i material gràfic per publicar en els diferents canals de difusió de la Xarxa. 
Donarà suport institucional a la campanya, fent-ne la màxima difusió local i facilitant-ne la 
publicitat conjunta. 
Aportarà idees i valoracions en benefici de la tasca conjunta 
- Assumirà les obligacions i les responsabilitats que s'estableixen en aquest conveni de 
col·laboració 
- Cedirà la representativitat a l’ajuntament coordinador de la Xarxa en tot allò descrit en aquest 
conveni de col·laboració. 
- Per assumir els costos derivats de l’activitat conjunta, caldrà fer una aportació econòmica 
anual en funció del nombre d’habitants, d’acord amb l’anuari estadístic de Catalunya publicat 
per l’Institut d’Estadística. 
- Fins a 2.000 habitants 100 € 
- Fins a 5.000 habitants 200 € 
- Fins a 10.000 habitants 300 € 
- Fins a 50.000 habitants 400 € 
- Més de 50.000 habitants 500 € 
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- En el termini que s’estableixi, caldrà ingressar a l’ajuntament coordinador l’aportació 
econòmica anual per a despeses conjuntes. 
- Col·laborarà i participarà en la cerca d’ajuts, patrocinis i col·laboracions econòmiques 
públiques o privades per organitzar la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes 
que puguin sorgir. 
- Participarà activament en els grups de treball que es puguin posar en marxa per províncies 
per facilitar l’organització global del projecte comú. 
- En cas d’organitzar altres activitats conjuntes, haurà de confirmar la participació i ser-ne part 
activa. 
 
Sisena. Compromisos de la Coordinació de la Xarxa 
- Posarà a disposició de la Xarxa el personal tècnic, instal·lacions i equipaments necessaris per 
a l’adequada coordinació. 
- Assumirà la representació dels ajuntaments signants d’aquest conveni de col·laboració durant 
els anys naturals d’una legislatura. 
Conveni de col·laboració 
Xarxa de BARRIS ANTICS amb projectes 
- Coordinarà i establirà el calendari de les tasques comunes. 
- Recaptarà les aportacions econòmiques dels ajuntaments signants d’aquest conveni. 
- Facilitarà les seves dades bancàries per poder ingressar les diferents aportacions. 
- Assumirà la responsabilitat econòmica i comptable, i la seva justificació davant la Xarxa, al 
final de cada campanya “BARRIS ANTICS”. 
- Tramitarà les comandes i pagarà els proveïdors dels serveis efectivament realitzats de 
manera correcta dins del termini legal establert. 
- En cas d’optar a subvencions, en serà el sol·licitant complint les obligacions generals de les 
entitats beneficiàries d’ajuts i presentarà la justificació davant l’ens corresponent, mitjançant 
l’elaboració de la documentació econòmica i tècnica establerta, amb el lliurament de 
documentació comptable de base (factures i transferències i altres documents que es puguin 
sol·licitar). 
- Recaptarà els ajuts, patrocinis i col·laboracions aconseguides. 
- Convocarà, assistirà i participarà en reunions d’interès comú, necessàries per a l’adequada 
organització. Redactarà els acords compartint-los amb la resta de membres. 
- Assumirà les responsabilitats i resoldrà les obligacions que es derivin de les reunions de 
treball. 
- Si és necessari, crearà grups de treball. 
 
Setena. Característiques de la campanya “BARRIS ANTICS” 
Anualment, la Coordinació publicarà l’annex 5, descripció de la campanya vigent “BARRIS 
ANTICS”, incloent els acords de la reunió de valoració de l’edició anterior i fent constar 
l’ajuntament coordinador. 
 
Vuitena. Règim econòmic de la campanya “BARRIS ANTICS” 
Donant compliment al punt 6 de l’article 48 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, anualment, la Coordinació publicarà l’annex 6, pressupost vigent, incloent els 
acords de la reunió de valoració de l’edició anterior. 
 
Novena. Altres accions conjuntes 
En cas d’organitzar altres activitats conjuntes, l’ajuntament promotor n’assumirà la coordinació, 
segons es descriu en la clàusula cinquena i en la clàusula setena. Publicarà la relació de 
municipis participants en l’annex 1.1, la seva descripció en l’annex 5.1 i el pressupost en 
l’annex 6.1, i així correlativament per a totes les activitats conjuntes. 
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En cas d’existir sobrant en el pressupost previst per a la campanya “BARRIS ANTICS”, i per 
acord de tots els membres, aquest es podrà destinar a l’organització d’altres accions conjuntes 
o es reservarà per a futures campanyes “BARRIS ANTICS”. 
 
Desena. Modificació del conveni 
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves 
fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
Onzena. Causes d’extinció o resolució del conveni 
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents: 
a. La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini 
b. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven 
c. L’avinença de les parts signatàries 
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni 
e. Les altres que legalment procedeixin 
 
Dotzena. Règim jurídic 
Aquest conveni interadministratiu de col·laboració segueix les formalitats establertes en els 
articles 47 i s. de la Llei 40/215, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en els articles 
108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Són també d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el 
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; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques; art. 303 i s. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i qualsevol altra que sigui d’aplicació. 
 
Tretzena. Naturalesa 
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, en la mesura que està executant 
competències locals i respon al principi de col·laboració entre administracions i al compliment 
d’obligacions legals específiques, i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el que disposa l’article 6. 
 
Catorzena. Responsabilitat 
Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se'n derivés responsabilitat 
patrimonial per a les administracions participants, s'entén que aquesta serà solidària, tal com 
preveu l'art. 33 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic . 
 
Quinzena. Vigència 
La vigència del conveni serà de quatre anys, prorrogables per a quatre anys addicionals. 
 
Setzena. Jurisdicció competent 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i el compliment del conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Dissetena. Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: l’ajuntament coordinador. 
Conveni de col·laboració 
Xarxa de BARRIS ANTICS amb projectes 
Finalitat: Gestionar la provisió de dades que permetran la comunicació entre els membres de la 
Xarxa i l’organització conjunta de la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes 
que puguin sorgir. 
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Legitimació: Consentiment dels membres. 
Destinataris: Els membres de la Xarxa de Barris amb projectes, i els ens públics o privats que 
donin suport mitjançant ajuts, patrocinis i/o col·laboracions a la campanya. Les dades no es 
comunicaran a tercers, excepte que s’hagi consentit prèviament o en els casos previstos per 
llei. 
Drets: Accedir a les dades, modificar-les, suprimir-les i sol·licitar-ne la limitació. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni, en tantes còpies com parts 
més una que queda sota custòdia de la coordinadora, a un sol efecte, en al Vendrell, a -----------
---- 2019. 
Per l'Ajuntament d’Arbúcies Sr. Pere Garriga i Solà, alcalde 
Per l'Ajuntament d’Artesa de Segre Sr. Mingo Sabanés i Porta, alcalde 
Per l’Ajuntament de Balaguer Sr. Jordi Ignasi Vidal i Giné, alcalde 
Per Ajuntament de Calafell Sr. Ramon Ferré i Solé, alcalde 
Per l’Ajuntament de Caldes de Montbui Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Per l’Ajuntament de Centelles Sr. Miquel Arisa i Coma, alcalde 
Per l’Ajuntament del Vendrell Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde 
Per l’Ajuntament de Falset Sr. Jaume Domènech i Jordà, alcalde 
Per l’Ajuntament de Figueres Sr. Jordi Masquef i Creus, alcalde 
Per l’Ajuntament de Juneda Sr. Antoni Villas i Miranda, alcalde 
Per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Sr. Lluís Sais i Puigdemont, alcalde 
Per l’Ajuntament de la Selva del Camp Sr. Jordi Vinyals i Nogués, alcalde 
Per l’Ajuntament de les Borges Blanques Sr. Enric Mir i Pifarré, alcalde 
Per l’Ajuntament de l’Arboç Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde 
Per l’Ajuntament de l’Escala Sr. Victor Puga i Lopez, alcalde 
Per l’Ajuntament de Llagostera Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde 
Per l’Ajuntament de Lleida Sr. Fèlix Larrosa Piqué, alcalde 
Per l’Ajuntament de Manresa Sr. Valentí Junyent i Torras, alcalde 
Per l’Ajuntament de Mediona Sr. Servand Casas i Mateo, alcalde 
Per l’Ajuntament de Mollerussa Sr. Marc Solsona i Aixalà, alcalde 
Per l’Ajuntament de Roda de Ter Sr. Albert Serra i Vergara, alcalde 
Per l’Ajuntament de Roses Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa 
Per l’Ajuntament de Sallent Sr. David Saldoni de Tena, alcalde 
Per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines Sr. Pere Pladevall i Vallcorba, alcalde 
Per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà Sr. Hipòlit Serra i Rodríguez, alcalde 
Per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous Sr. David Alquézar i Claramunt, alcalde 
Per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona Sr. Pol Pagès i Pont, alcalde 
Per l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt Sr. Magí Trullols Trull, alcalde 
Per l’Ajuntament de Solsona Sr. David Rodríguez i González, alcalde 
Per l’Ajuntament de Súria Sr. Josep Maria Canudas i Costa, alcalde 
Per l’Ajuntament de Torelló Sr. Santi Vivet i Soler, alcalde 
Per l’Ajuntament de Tortosa Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa 
Per l’Ajuntament d’Ulldecona Sra. Núria Ventura i Brusca, alcaldessa 
Per l’Ajuntament de Vilanova del Camí Sra. Noemí Trucharte i Cervera, alcaldessa 
 
DILIGÈNCIA.- Alba Martí González, secretària accidental de l’Ajuntament del Vendrell, 
coordinador de la XARXA 2019-2022, en representació de tots els membres, dóna fe de 
l'existència d'aquest conveni interadministratiu, així com de l'autenticitat de les signatures que 
hi consten. 
 
La secretària accidental 
de l’Ajuntament del Vendrell 
El Vendrell (Baix Penedès), ....... d ......................... de 2019 
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2.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.4.1. PRP2019/806   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/16. Exp. núm. 2019/182  
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: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/16, per un import total de 244.545,94.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/856 al núm. F/2019/858 
- del núm. F/2019/897 al núm. F/2019/905 
- del núm. F/2019/923 al núm. F/2019/927 
- del núm. F/2019/930 al núm. F/2019/939 
- del núm. F/2019/941 al núm. F/2019/947 
- del núm. F/2019/954 al núm. F/2019/956 
- del núm. F/2019969/ al núm. F/2019/971 
- del núm. F/2019983/ al núm. F/2019/989 
- del núm. F/2019/1007 al núm. F/2019/1010 
- del núm. F/2019/1090 al núm. F/2019/1105 
- del núm. F/2019/1110 al núm. F/2019/1118 
- del núm. F/2019/1120 al núm. F/2019/1130 
- del núm. F/2019/1132 al núm. F/2019/1148 
- del núm. F/2019/1150 al núm. F/2019/1237 
- del núm. F/2019/1256 al núm. F/2019/1263 
- i els registres núm. F/2019/454, F/2019/741, F/2019/805, F/2019/806, F/2019/844, 

F/2019/845, F/2019/869, F/2019/914, F/2019/915, F/2019/978, F/2019/1013, 
F/2019/1026, F/2019/1027, F/2019/1029, F/2019/1032, F/2019/1035, F/2019/1082, 
F/2019/1247 i F/2019/1254. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts 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. 
 


