Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 21JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 14-11-2016
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Secretària
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 20JGL2016 (03-11-2016)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia
3. Hisenda
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
3.2. Aprovar factures de subministraments i serveis
3.3. Adjudicació del contracte d’arrendament del local amb destinació de magatzem
4. Secretaria
4.1. Sol·licitud d’alta com a entitat de registre IdCAT del Consorci AOC
5. Obres i urbanisme
5.1. Encàrrec de direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per les obres
d’urbanització de la UA16
5.2. Aprovació de la certificació núm. 3 i factura núm. M-2016-41 presentada per l’empresa
Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart de Breda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 14 de novembre de 2016. Constatada l’existència de
quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 20JGL2016 DE 03 DE
NOVEMBRE DE 2016
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 3 de novembre de 2016.
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Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.

2. DONAR COMPTE
2.1 Donar compte de Decrets d’Alcaldia
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès
de data del 3 a l’11 de novembre de 2016:
NÚM.
2016 / 487
2016 / 488

DATA
03/11/2016
03/11/2016

2016 / 489

04/11/2016

2016 / 490

04/11/2016

2016 / 491
2016 / 492
2016 / 493
2016 / 494
2016 / 495
2016 / 496

04/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
10/11/2016
11/11/2016
11/11/2016

DESCRIPCIÓ
Llicència activitat 8-2016
Fase P
Aprovar la liquidació de la taxa per la utilització privativa in aprofitaments especials del
domini públic local - mercat 2006
Taxa aprofitament especial domini públic local empreses explotadores de serveis
subministrament interès general OVP 3-trim-16
Aprovació ajornament i fraccionament terminis de pagament_OF 16, segons RE 2831
Requeriment activitat
Aprovació ajornament i fraccionament terminis de pagament_OF 16, segon RE 2872
Atorgar placa gual número 389
Exp. 10/2016 de transferència de crèdit
Fase "P" factures finals setembre

3. HISENDA
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
Antecedents
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos per la millora i/o organització
de serveis i activitats al municipi.
Els pressupostos pendents d’aprovació són:
NÚM. PRESS. EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT €
1.489,47€
(1.230,97€ + 258,50€ d’IVA)

223

BRECUBAT SL B17937434

Treballs al sector Can Guilleumes 165_21000

228

BRECUBAT SL B17937434

Treballs al sector La Selva

165_21000

868,42€
(717,70€ + 150,72€ d’IVA)

233

BRECUBAT SL B17937434

Treballs a Els Forns

432_21200

1.289,30€
(1.065,54€ + 223,76€ d’IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els subministraments i serveis que es relacionen a continuació i
autoritzar la despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
NÚM. PRESS. EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT €
1.489,47€
(1.230,97€ + 258,50€ d’IVA)

223

BRECUBAT SL B17937434

Treballs al sector Can Guilleumes 165_21000

228

BRECUBAT SL B17937434

Treballs al sector La Selva

165_21000

868,42€
(717,70€ + 150,72€ d’IVA)

233

BRECUBAT SL B17937434

Treballs a Els Forns

432_21200

1.289,30€
(1.065,54€ + 223,76€ d’IVA)

Segon.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

3.2. Aprovar factures de subministrament i serveis
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els
interessos generals i els serveis municipals, ha procedit a realitzar la següent contractació que a
continuació es detalla:
NÚM.
DATA
FACTURA FACTURA

EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

13

07/10/2016

Construccions
INAD
Daniel Morillo
Pozo

40353855X

Arreglar voreres i
canviar senyals

1532_2100.00

1.207,58€
(998,00€ + 209,58€ IVA)

1/161057

Adquisició de
Fundació Privada
contenidor i pots
30/10/2016 Asproseat
G65258410
recol·lectors d’oli
Empresa i Treball
domèstic escola

323_21300.02

585,16€
(483,60€ + 101,56€ IVA)

1600207

31/10/2016 Cal Manyà SC

J55157119

Fira Olla
Tallar pilona Cr.
Convent

4311_22609.09

1600207

31/10/2016 Cal Manyà SC

J55157119

Repassar reixes vials

1532_21000

514,75€
(425,41€ + 88,34€ IVA)

1600207

31/10/2016 Cal Manyà SC

J55157119

Manteniment caldera
calefacció pavelló
infantil

323_21300.02

333,96€
(276,00€ + 57,96€ IVA)

196

04/11/2016 BRECUBAT SL

B17937434

Gestions amb el Gremi
Renovació del
contracte de
manteniment
165_21000
Dictamen
reconeixement
BT/Imprès

45

07/11/2016

Pere Fugarolas
Clemente

77908922X

Fira de l’Olla
Lloguer equip de so

4311_22609.09

1633703

31/10/2016

Germans Homs
Lloguer de
Maquinaria 1852
SL

B65258188

Grup electrònic
himoinsa 40 Kvas N013

171_20500

13

25/10/2016 VEDRIOLA 33

B55263016

Escoles
Posta apunt Escola
Montseny

323_21200.01

IMPORT €

47,19€
(39,00€ + 8,19€ IVA)

5.047,52€
(4.171,50€ + 876,02€ IVA)

726,00€
(600,00€ + 126,00€ IVA)
569,67€
(470,80€ + 98,87€ IVA)
1.128,71€
(932,82€ + 195,89€ IVA)
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Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el servei que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en l’aplicació,
vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
NÚM.
DATA
EMPRESA
FACTURA FACTURA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT €

13

07/10/2016

Construccions INAD
Arreglar voreres i canviar
40353855X
1532_2100.00
Daniel Morillo Pozo
senyals

1.207,58€
(998,00€ + 209,58€ IVA)

1/161057

Fundació Privada
Adquisició de contenidor i
323_21300.02
30/10/2016 Asproseat Empresa i G65258410 pots recol·lectors d’oli
Treball
domèstic escola

585,16€
(483,60€ + 101,56€ IVA)

1600207

31/10/2016 Cal Manyà SC

J55157119

1600207

31/10/2016 Cal Manyà SC

J55157119 Repassar reixes vials

1600207

31/10/2016 Cal Manyà SC

J55157119

196

04/11/2016 BRECUBAT SL

Gestions amb el Gremi
Renovació del contracte
B17937434 de manteniment
Dictamen reconeixement
BT/Imprès

45

07/11/2016

1633703

Germans Homs
Grup electrònic himoinsa
31/10/2016 Lloguer de
B65258188
40 Kvas N-013
Maquinaria 1852 SL

13

25/10/2016 VEDRIOLA 33

Pere Fugarolas
Clemente

77908922X

Fira Olla
Tallar pilona Cr. Convent

Manteniment caldera
calefacció pavelló infantil

Fira de l’Olla
Lloguer equip de so

Escoles
B55263016 Posta apunt Escola
Montseny

47,19€
(39,00€ + 8,19€ IVA)

4311_22609.09
1532_21000

514,75€
(425,41€ + 88,34€ IVA)

323_21300.02

333,96€
(276,00€ + 57,96€ IVA)

165_21000

4311_22609.09

5.047,52€
(4.171,50€ + 876,02€ IVA)
726,00€
(600,00€ + 126,00€ IVA)
569,67€
(470,80€ + 98,87€ IVA)

171_20500

323_21200.01

1.128,71€
(932,82€ + 195,89€ IVA)

Segon.- Comunicar el present acord al proveïdor i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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3.3 Adjudicació del contracte d’arrendament del local amb destinació de magatzem.
Antecedents
Vist l’expedient instruït per a l’adjudicació del contracte d’arrendament per aquest Ajuntament del
local:
-

Local propietat de CEBARISA, SL referència cadastral:
3017503DG6231N0002BT

Necessari per servir temporalment com a magatzem municipal.
_
Vist l’Informe emès pels Serveis Tècnics municipals sobre la idoneïtat del local i justificació de la
impossibilitat de promoure concurrència atesa la inexistència de més locals que reuneixin les
condicions requerides per a la finalitat que es pretén.
Vist l’Informe de Secretaria-intervenció municipal, els Plec de condicions i de prescripcions tècniques
que obren a l’expedient.
Vist que per part del propietari del local que es pretenen arrendar no s’ha presentat la documentació
exigida en virtut del qual posa de manifest la seva conformitat amb l’esmentat Plec i la certificació
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril.
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
_
_
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
_
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament del local situat al Carrer número 1 del polígon industrial
de Can Guilleumes:
-

Solar propietat de CEBARISA, SL referència cadastral:
3017503DG6231N0002BT.

Pel preu de 1.815 euros anuals, IVA inclòs, que s’abonarà al propietari mitjançant transferència
bancària de la quantitat esmentada en el contracte en compte bancari a designar per aquest, prèvia
presentació de la factura per part de l’arrendador.
Aquest arrendament s’efectua per tal de destinar el local de forma temporal com a magatzem
municipal. El termini de durada del contracte serà de 4 anys i començarà a tenir efecte el dia següent
a la data de formalització del mateix.
Segon.- Condicionar la signatura del contracte a la presentació de la conformitat amb el Plec de
condicions i prescripcions tècniques i la certificació d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la seguretat social._
Tercer.- Notificar aquest acord a CEBARISA, SL, com adjudicatària del contracte.
_
Quart.- Comprometre la despesa total del contracte, amb càrrec a la partida 133_202.00 del
pressupost 2016 i partides equivalents en exercicis futurs, condicionant-ho a l’aprovació dels
pressupostos amb la suficient consignació.
_
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Cinquè.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, d’acord amb allò disposat a
l’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
_
Sisè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement
i efectes.
Setè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4. SECRETARIA
4.1 Sol·licitud d’alta com a entitat de registre IdCAT del Consorci AOC
Antecedents
L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet operar
amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la
seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya - Consorci
AOC.
També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web.
Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no
ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.
Amb la voluntat d’apropar els serveis als ciutadans, CATCert estableix la possibilitat de crear entitats
de registre idCAT. Una ER idCAT és un ens o departament que col·labora amb l’Agència Catalana de
Certificació, en la prestació de serveis de certificació per a la ciutadania, concretament per a emetre i
gestionar certificats idCAT i l’idCAT al mòbil
Vist que l’ajuntament vol sol·licitar aquest servei de notificacions electròniques al Consorci AOC.
Legislació aplicable
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques
L’article 53.1.s) 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.
L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part
del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Acceptar l'encàrrec de Tractament de dades de caràcter personal del fitxer "Persones
Físiques Certificades" del qual és titular i responsable el Consorci AOC en els termes exposats a
l'annex I de les condicions específiques que regulen la prestació del servei d'Entitat de Registre.
Quart.- Acceptar el Subencàrrec de Tractament de Dades de caràcter personal del fitxer "Seu
electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya", del qual es titular i responsable la
Direcció General d’Atenció Ciutadana, i encarregat de tractament el Consorci AOC, per a la a gestió
del procediment de Registre de Dades en aquest fitxer, en els termes exposats a l’annex II de les
condicions específiques que regulen la prestació del servei d'Entitat de Registre.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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5. OBRES I URBANISME
5.1 Encàrrec de direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per les obres
d’urbanització de la UA16
Antecedents
El projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud” es va aprovar
definitivament en data 22 de maig de 2015.
Les obres s’executaran en dues fases. La Primera fase es correspon amb unes obres d’urgència per
salubritat de connexió del clavegueram amb el col·lector en alta incloses en el projecte de la separata
de la primera fase aprovat per Ple de la Corporació de data 3 d’octubre de 2016. I la segona fase
inclou la resta de obres a executar que s’inclouran en un projecte de separata de la segona fase.
El termini previst d’execució de les obres és de 1,5 mesos la primera fase i 8 mesos la segona fase.
La definició dels treballs i serveis necessaris per efectuar el servei de direcció facultativa de les obres
d’urbanització de la UA16 d’acord amb el Projecte d’urbanització inclouen la direcció de l’obra i la
direcció executiva de l’obra, el control de qualitat, així com la coordinació de seguretat i salut, tal i com
consta a la sol·licitud de pressupostos aprovat per la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de
2016.
Per Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2016, s’ha sol·licitat pressupost per aquests
treballs a 3 empreses i s’han rebut les següents propostes:
Santi Prat Gual

Renúncia

Prodop SCP

15.400,00 € + IVA

Oceans Enginyeria Civil SLP

16.199,70 € + IVA

Vist els pressupostos, i atès que és l’oferta econòmicament més avantatjosa, l’Ajuntament de Breda
vol contractar a l’empresa Prodop SCP amb CIF núm. J64534506 per la direcció de les obres i
coordinació de seguretat i salut per les obres d’urbanització de la UA16, per un import de 18.634,00,-€
(15.400,00 € + 3.234,00 € d’IVA).
Legislació aplicable
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any
2016. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el
Registre d’entrada municipal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la contractació de l’empresa Prodop SCP amb CIF núm. J64534506 per la direcció
de les obres i coordinació de seguretat i salut per les obres d’urbanització de la UA16, per un import
de 18.634,00,-€ (15.400,00 € + 3.234,00 € d’IVA) i que es regirà per les condicions contingudes a
l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2016.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 151-60901
del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord

5.2 Aprovació de la certificació núm. 3 i factura núm. M-2016-41 presentada per l’empresa
Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’urbanització d’una part del carrer Manel de
Genovart de Breda.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2016, va aprovar, entre d’altres, l’adjudicació a
la mercantil Aglomerats Girona SA, amb CIF A17207168, de les obres d’urbanització d’una part del
carrer Manel de Genovart de Breda, per import de 73.204,11 € (60.499,26 € + 12.704,85 € d’IVA).
Per Junta de Govern de data 22 d’agost de 2016 es va aprovar la certificació núm. 1 i la factura amb
núm. m-2016-39 amb un import de 9.377,46 € IVA inclòs.
Per Junta de Govern de data 19 de setembre de 2016 es va aprovar la certificació núm. 2 i la factura
amb núm. m-2016-40 amb un import de 60.345,68 € IVA inclòs.
En data 11 de novembre de 2016, RE núm. 2918, l‘empresa Aglomerats Girona SA ha presentat la
certificació núm. 3 i la factura amb núm. M-2016-41 amb un import de 3.480,97 € IVA inclòs.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3, i la factura corresponent a aquesta, la qual ascendeix a 3.480
97 € IVA inclòs presentada per l’empresa Aglomerats Girona SA, amb CIF A17207168 i degudament
signada pels tècnics facultatius, corresponent als treballs de les obres d’urbanització d’una part del
carrer Manel de Genovart de Breda.
Segon.- Imputar la quantia a dalt especificada a la partida número 322 609 00 del pressupost del
2016, que disposa de crèdit adequat i suficient per assumir el seu pagament.
Tercer.- Notificar el present acord al contractista.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria,
aquesta acta.
La secretària

CPISR-1 C
MAITE
PEREZ
VICENTE

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
MAITE PEREZ VICENTE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Breda,
ou=SECRETARIA, ou=Serveis Públics
de Certificació CPISR-1 amb càrrec,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=PEREZ
VICENTE, givenName=MAITE,
title=secretaria-interventora,
serialNumber=47708750B, cn=CPISR-1
C MAITE PEREZ VICENTE
Fecha: 2016.11.25 10:36:54 +01'00'

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde

CPISR-1 C
Dídac
Manresa
Molins

Firmado digitalmente por CPISR-1
C Dídac Manresa Molins
Fecha: 2016.11.28 09:24:16 +01'00'

Dídac Manresa Molins
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