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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/23 
Caràcter:  ordinària 
Data:   5 de juny de 2019 
Horari:   de 12:45 fins a 13:45 
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:  
 
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. JGL2019/22 ordinària 29/05/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.1.1. PRP2019/849   Proposta de ratificació Decret 582/2019. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/844   Rectificar l'acord de la JGL del dia 24 d'abril de 2019, en relació al 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i Adamo Telecom Iberia,SA.- Exp. 
núm. 2019/443  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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. JGL2019/22 ordinària 29/05/2019 
S’aprova  per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2019/849   Proposta de ratificació Decret 582/2019. 
Vist el Decret d’alcaldia 582/2019, de 31 de maig de 2019, que resol rectificar el punt primer de 
l’acord de la Junta de Govern, en sessió del dia 22 de maig de 2019, de nomenament de la 
Sra. Fatoumata Camara Jaiteh com a auxiliar administrativa, en règim de funcionària interina. 
Atès que aquesta competència, que correspon a l’Alcalde, ha estat delegada en la Junta de 
Govern, segons resolució de l’Alcaldia 620/2015, de 23 de juny de 2015. 
Vist el contingut del decret d’alcaldia 582/2019, que es transcriu de forma literal: 
“DECRET D’ALCALDIA 582/2019 
Atès que s’ha detectat un error material en el punt primer de l’acord de la Junta de Govern, en 
sessió del dia 22 de maig de 2019, de nomenament de la Sra. Fatoumata Camara Jaiteh com a 
auxiliar administrativa, en règim de funcionària interina. 
Que aquest error consisteix en la dedicació horària setmanal i en la data de finalització del 
nomenament, on consta: 
“Primer.- Nomenar per urgència, la Sra. FATOUMATA CAMARA JAITEH, amb DNI **5918***, 
auxiliar administrativa, en règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració General, 
subescala auxiliar administrativa (subgrup C2), amb una dedicació de 37,5 hores/setmana, amb 
efectes del dia 3 de juny de 2019 i fins a la cobertura de la plaça mitjançant procés selectiu o 
amortització d’aquesta. “ 
i on hauria de posar: 
“Primer.- Nomenar per urgència, la Sra. FATOUMATA CAMARA JAITEH, amb DNI **5918***, 
auxiliar administrativa, en règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració General, 
subescala auxiliar administrativa (subgrup C2), amb una dedicació de 20 hores/setmana, amb 
efectes del dia 3 de juny de 2019 i fins al 30 d’agost de 2019.“ 
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, disposa que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els error material, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes, 
RESOLC 
Primer.- Rectificar el punt primer de l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 
de maig de 2019, de nomenament de la Sra. Fatoumata Camara Jaiteh com a auxiliar 
administrativa, en règim de funcionària interina, tal i com s’esmenta a la part expositiva.  
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. Fatoumata Camara Jaiteh, als efectes oportuns.” 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per 
delegació de l’Alcaldia. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 582/2019, de 31 de maig de 2019, que resol 
rectificar el punt primer de l’acord de la Junta de Govern, en sessió del dia 22 de maig de 
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2019, de nomenament de la Sra. Fatoumata Camara Jaiteh com a auxiliar administrativa, en 
règim de funcionària interina. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/844   Rectificar l'acord de la JGL del dia 24 d'abril de 2019, en relació al 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i Adamo Telecom Iberia,SA.- 
Exp. núm. 2019/443.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 d’abril de 2019, 
corresponent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i 
Adamo Telecom Iberia,SA, per a l’ús compartit d’infraestructures de telecomunicacions i el 
desplegament d’una xarxa de fibra òptica al municipi, en el sentit de reproduir el conveni 
juntament amb l’annex que li correspon. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada. 

 
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 
(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 **8928***, 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 
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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: 
- 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 LGTel 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 
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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. 
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 
i en la forma que figurarà en els plànols de l’annex del present conveni: 
- 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). 
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. 
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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 
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. 
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ANNEX: PLÀNOLS XARXA FIBRA ÒPTICA: 
Es realitzarà l’estesa d’un cable de 24 fo des de on l’Ajuntament indiqui fins els torpedes 
assenyalats en els plànols i un cable de 12 fo des dels torpedes fins cada equipament 
totalitzant 2700 m de cable per infraestructures existents. Els cables seran els especificats al 
final del document. 
 
Per altre banda, s’instal·laran 5 torpedes a pericons existents i s’acabaran els cables a l’interior 
dels equipaments mitjançant un patch panel si l’equipament disposa de rack 192 i sinó 
mitjançant una caixa mural. Tant els torpedes com les caixes seran les especificades al final del 
document. 
 
En quan a la connectivitat es deixaran dues fibres òptiques connectades a cada equipament i 
dues mes de reserva des de l’equipament que l’Ajuntament indiqui. 
 
El cables s’acabaran en connectors SC/APC. 
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3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents punts a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.1.1. PRP2019/854   Rectificar el contingut de les bases reguladores de la convocatòria 
per proveir tres places d'agent de la policia local. Exp. núm. 2019/1156. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Esmenar el contingut de la base 3 de les bases reguladores de la convocatòria per a 
la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la Policia Local de 
Llagostera, incloses a l’oferta pública de l’any 2018 i constituir una borsa de treball, aprovades 
per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de maig de 2019 i publicades íntegrament al 
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BOP de Girona núm. 107, de 4 de juny de 2019, en el sentit que el redactat que cal donar a 
l’apartat és el següent: 
“3. SOL·LICITUDS 
3.1.El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de 
l’endemà de l’última publicació de la convocatòria en el DOGC o en el BOE.  
3.2. La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu s’ha de presentar mitjançant formulari 
normalitzat disponible a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/llagostera) de 
l’Ajuntament de Llagostera, en la qual es farà constar que accepten aquestes bases i que 
reuneixen les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data d’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds. 
3.3.La sol·licitud es pot presentar: 

a) Presencialment, en suport paper, a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de 
l’Ajuntament de Llagostera (Plaça del Castell, núm. 1, de 8 a 15h.). En aquest supòsit 
cal presentar el formulari normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Llagostera, juntament amb la resta de documents aportats. 

b) Telemàticament (amb signatura electrònica), a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. En aquest supòsit cal presentar una Instància genèrica, a la 
qual s’adjuntarà el formulari normalitzat i la resta de documents aportats. 

c) En qualsevol altra forma que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera i en extracte en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el BOE, on constarà el número i data del BOP en el qual 
apareixen publicades íntegrament les bases de la convocatòria. 
Els anuncis successius de la convocatòria, excepte la resolució d’aprovació de la llista 
d’aspirants admesos, composició del Tribunal Qualificador i data prevista per a l’inici de les 
proves a la convocatòria que es publicarà al BOP, es faran públics únicament en la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Llagostera (https://www.seu-e.cat/web/llagostera). 
3.4.Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, que haurà ’estar 
degudament compulsada: 
 

Ø Fotocòpia del DNI. 
Ø Currículum, en què es farà constar els mèrits, perquè es puguin valorar en el concurs, i 

s’aportaran els documents que en serveixin de prova de justificació. No podran valorar-
se mèrits diferents als al·legats i justificats dins el termini de presentació d’instàncies ni 
aquells que, al·legats dins de termini, siguin justificats posteriorment. 

Ø Documents acreditatius de la titulació exigida per ser admès a la convocatòria i dels 
permisos exigits, així com dels mèrits al·legats. 

Ø Declaració jurada dels aspirants referits als punts g), h) i) i k) de la base segona. 
 

Ø La documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs, s’haurà de 
presentar de la següent forma: 

 
• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat social. 
 
• Per  a serveis prestats: còpia del nomenament, del contracte laboral o certificat de 

l’òrgan competent de l’Administració pública, amb indicació expressa de la categoria 
professional desenvolupada, funcions, període de temps o règim de dedicació.  

 
• Per titulació superior a l’exigida, còpia del títol acadèmic. 
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• Els cursos de formació s’acreditaran mitjançant certificació, on s’especifiqui l’entitat 
organitzadora, la denominació del curs, programa formatiu i durada en hores. En el 
cas que no s’acrediti la durada es procedirà a la seva valoració d’acord amb el tram 
de puntuació mínima prevista. 

 
• Recompenses i distincions s’acreditaran mitjançant mitjançant diploma o document 

acreditatiu corresponent. 
 
• Altres mèrits: qualsevol altre mèrit a valorar s’haurà de documentar degudament. 

 
3.5.No es podran valorar mèrits al·legats que no siguin justificats documentalment. El fet de 
relacionar els cursos com a mèrits al·legats, sense justificar-los en la sol·licitud, no obrirà un 
termini de subsanació.” 
Segon.- Publicar aquestes modificacions de les bases al BOP de Girona i un text refós a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Llagostera, i fer constar aquestes esmenes a la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el BOE. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2019/861   Aprovar la relació classificada de les empreses licitadores en el 
contracte d'obres de substitució de la gespa del camp de futbol municipal de LLagostera 
. Exp. núm. 2019/987  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació classificada d’empreses acordada per unanimitat per la Mesa de 
contractació, per ordre decreixent tal i com es detalla: 
Empresa Puntuació  criteris qualitat Millores Total 

Royal Verd SLU 65,00 25 10 100,00 

Fieldturf Poligras SL 63,87 25 10 98,87 

Galitec Desarrollos Tecs, SL 64,55 23 10 97,55 

Sports and Landscape SL 63,64 23 10 96,64 

Gama Exteriores SL 64,82 3 10 77,82 

Segon.- Requerir a la mercantil Royalverd SLU, per haver presentat la oferta amb la relació 
qualitat preu, d’acord amb la clàusula 15, que aporti el resguard d’haver constituït la garantia 
definitiva corresponent al 5% del preu ofertat (7.175 €) als serveis de tresoreria municipal de 
l’Ajuntament dintre del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre el present 
requeriment, amb l’advertiment que en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit, sense perjudici 
de les penalitats que es poguessin derivar davant d’aquest incompliment. 
Tercer.- Delegar a l’Alcaldia les competències relatives a la gestió del procediment de 
contractació un cop s’hagi declarat l’oferta amb la millor relació qualitat preu, i les facultats 
relatives a la gestió, execució i modificació del contracte a la Junta de Govern Local. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2019/852   Rectificar l'acord de la JGL, en sessió del dia 24 de maig de 2019, en 
el sentit de l'import de l'arrendament mensual del local destinat a magatzem de la 
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brigada municipal, situat al Passeig Romeu, 18 de Llagostera (2019-2020).- Exp. núm. 
2019/1201.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 de maig de 2019, 
de contractar Cereals i Fertilitzants Viñas,SA per a l’arrendament d’un local destinat a 
magatzem de la brigada municipal, situat al Passeig Romeu, 18 de Llagostera, a partir de l’1 de 
juny de 2019 fins el 31 de maig de 2020, en el sentit de modificar l’import de l’arrendament 
mensual per 1.181,03€ (IVA inclòs). 
Segon.- Notificar l’acord a l’empresa interessada. 
 
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 Pere 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. 
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 
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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 1.181,03€ (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. 
 
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 
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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 
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. 
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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 Pere Viñas Coll 
 
 
En nom i representació de l’arrendatari,    El secretari de l’Ajuntament, 
L’Ajuntament de Llagostera     Ignacio López Salvador 
Fermí Santamaria Molero 
 
 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.4.1. PRP2019/864   Aprovar la relació de factures F/2019/18. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/18, per un import total de 65.134,15.-euros 
i que comprèn els següents registres: 
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- del núm. F/2019/1290 al núm. F/2019/1300 
- del núm. F/2019/1302 al núm. F/2019/1307 
- del núm. F/2019/1324 al núm. F/2019/1326 
- del núm. F/2019/1339 al núm. F/2019/1352 
- del núm. F/2019/1358 al núm. F/2019/1375 
- i els registres núm. F/2019/1028, F/2019/1037, F/2019/1149, F/2019/1245, 

F/2019/1246, F/2019/1248, F/2019/1269, F/2019/1270, F/2019/1312, F/2019/1316 i 
F/2019/1323. 

 
3.5. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.5.1. PRP2019/860   Sol·licitar subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat per a 
l'esterilització de gats durant l'any 2018. Exp. núm. 2019/1288.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, amb la 
despesa de 879,99 € assumida per l’Ajuntament en esterilització de 13 gats de colònies 
controlades durant l’any 2018. 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat una subvenció de 840,00 €, import 
màxim subvencionable. 
 
3.5.2. PRP2019/862 Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, pel servei de 
psicopedagogía de setembre a desembre de 2019.-Subvencions a tercers 2019/1085.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA Escola Lacustària (G17073230)  i atorgar  
una subvenció del 100% de l’import justificat, amb un import màxim de 3.600,00 €, pel servei de 
psicopedagogia de setembre a desembre de 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitzarà el 31 

de gener de 2020, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 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 
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públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de dues de la tarda s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


