
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 11 DE MAIG DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000018  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 11 de maig de 2020 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:50 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
 
Amb veu i sense vot 
Núria Marès de las Heras, Regidora 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
 
Desenvolupament de la sessió 
Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de les limitacions imposades per l’Estat d’alarma 
que recomanen no posar en risc la salut de les persones, es procedeix a realitzar la sessió per 
mitjans electrònics, concretament telemàtiques a través de l'aplicació Zoom. 
 
El secretari-interventor interí que dona fe de la sessió comprova la voluntat dels membres de la Junta 
de Govern de celebrar la Junta de Govern mitjançant aquest sistema, i comprova l’efectiva connexió i 
interactivitat de tots els membres transcrits a l’encapçalament. 
 
Una vegada comprovada l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada es passa a 
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 11 I 18 de maig de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament d'obres 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   



 

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Nova retolació cartell 
obres 

22459100-
3 

920 22000 B65897084 
Cimcat 
Serveis SL 

535 112,35 647,35 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d’esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 



 

Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Canvi de vidre  
Pistes de Pàdel 

14820000-5 342_2120004 A08722076 Cristalleria Morató, SA 913,65 21% 1.105,52 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Cultura 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Adquisició de 100 llibres 22100000-1 334 2260902 B61001293 Efadós SL 1480,50 4% 1.539,72€ 

 



 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar una indemnització per suspensió de contracte administratiu a favor de 
l'associació El Taller de Breda 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda reunida en data 5 de juny de 2017 va adjudicar a 
l’associació El Taller de Breda, amb CIF G55147201, el contracte de gestió del servei del taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, per un preu de 42.000,00 
euros més IVA, a raó de 14.000,00 euros anuals. 
 
El contracte té la qualificació de contracte administratiu de gestió de serveis públics, d’acord amb allò 
que establia l’article 8 del derogat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que resulta aplicable.  
 
El contracte administratiu es va formalitzar en data 16 de juny de 2017, fixant la seva vigència en tres 
anys, a comptar des del dia 1 de juliol de 2017 fins el 30 de juny de 2020. 
 
 En data 30 de març de 2020, per Decret d’Alcaldia 2020DECR000278, es van aprovar un seguit 
d’instruccions sobre els serveis municipals afectats pel COVID 19 i suspensió de contractes 
administratius no essencials. 
 
Entre aquests contractes es va declarar suspès el contracte de gestió del servei del taller d’activitats 
recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, atès que va esdevenir d’impossible 
compliment per les mesures de confinament de la crisi del COVID19. Vist que es tracta d’una causa 
de força major no imputable al contractista, aquest té dret a les indemnitzacions que li reconeix la 
legislació vigent. 
 
En data 19 d’abril de 2020 ha entrat en el registre municipal un escrit de El Taller de Breda pel qual 
demana que se li reconegui una indemnització per una sèrie de conceptes que acredita 
documentalment.  
 
Consta en l’expedient informe de la Secretaria-intervenció pel que es valora jurídicament la possibilitat 
que li sigui reconeguda la indemnització sol·licitada, i també un informe de fiscalització prèvia de la 
despesa. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020). Articles 1.6 i 2 
Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic 
(LCSP). 
Articles 107, 282 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) 
Plec de clàusules econòmico-administratives que regula el contracte administratiu (PCAP). 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar reconèixer el dret d’indemnització a favor de l’associació El Taller de Breda, amb 
CIF G55147201, de les despeses que efectivament siguin acreditades arran de la suspensió del 
contracte de gestió del servei del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural. 
 
Els danys i perjudicis son els que consten descrits a l’acta de suspensió que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que es detalla: 
 
CONCEPTE APLICACIO CIF EMPRESA IMPORT  

Indemnització, per suspensió de contractes 
231. 22799 Altres 
serveis socials 

G55147201 El Taller de Breda 9.435,19 

 
El pagament de la indemnització es realitzarà mitjançant pagaments a compte de conformitat amb el 
que preveu l’acta de suspensió, i condicionat a l’efectiva formalització de l’acta.  
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a la concessionària del servei i als serveis comptables de la 
corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovació de factures 
 
Antecedents de fet 
En les dates que a continuació es relacionen, s’han rebut en aquesta Administració les següents 
factures: 
 
  N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2020/587 27/04/2020 A 3038 653,73 B17449638 
GRN SERVEIS 
TELEMATICS, SL 920 62600 

2 F/2020/627 04/05/2020 20018 1.864,61 43672794A BOHILS VI?ALS, JOAN 333 21200 

3 F/2020/632 05/05/2020 
2020-724-

100645133 943,17 A25009192 
RED ESPA?OLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

4 F/2020/646 08/05/2020 2101 849,66 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

5 F/2020/647 23/04/2020 20026 535,01 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 333 21200 

        4.846,18         

 
Rebudes les factures aquestes han estat conformades pels regidors i per les regidores  responsables 
de l’àrea de despesa, que acrediten la realització de la prestació i li donen conformitat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb  observacions, 
atès que es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 
500 euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les 
bases d’execució del pressupost.  No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient 
en les aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost. 
 
Fonament de dret 
Article 58 i 67 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2020 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 
de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 4.846,18 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 

7.0.- Acceptar la subvenció concedida per l'adquisició de llibres i diaris destinats a 
biblioteques 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de 3 de febrer va aprovar la sol·licitud d’un ajut per a l’adquisició de llibres i 
de diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2020. 
 
En data 27 de març l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va resoldre les sol·licituds presentades 
concedint a l’Ajuntament de Breda la quantitat de 2.000,00€ per a l’adquisició de llibres i de diaris 
destinats a biblioteques. 
 
Legislació aplicable  
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.000,00€ concedida per a l’adquisició de llibres i de diaris 
destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2020. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la Biblioteca de 
Breda pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
8.1.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  



 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparar 
escombradora 

50000000-
5 

171_21300 A58486739 
Grau, maquinaria i servei integral, 
SA 

2.955,13 21% 3.575,71 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.2.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de vinagre pel manteniment de 
parcs i jardins 

15871100-
5 

171_21000 B13598214 
Bodegas 
Dinastia, sl 

900,00 10% 990,00 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 



 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.3.- Aprovar el conveni específic entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Breda per 
facilitar el pagament de taxes al BOP 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 20 de gener de 2020, va adoptar 
l’acord d'adherir-se al conveni tipus per tal de facilitar el pagament de les taxes derivades de la 
inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic i 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aquesta 
col·laboració resta exclosa de l’àmbit de la contractació pública i s’instrumentalitza com un conveni de 
naturalesa administrativa, d’acord l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya que regulen els convenis de 
col·laboració. 
 
La proposta d'adhesió al conveni tipus per tal de facilitar el pagament de les taxes derivades de la 
inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) no comporta una autorització ni 
disposició de despesa, atès que aquesta s’haurà de determinar amb l’aprovació del conveni específic 
que si s’escau la Diputació de Girona proposi a l’Ajuntament.  En qualsevol cas, l’autorització de la 
despesa restarà condicionada a la deguda i suficient consignació pressupostària en el pressupost 
municipal 2020. 
 
En data 24 d’abril, amb registre E2020001446, des de la Diputació de Girona es proposa un conveni 
específic d’adhesió amb l’Ajuntament de Breda segons els termes del redactat del Conveni tipus de 
col·laboració per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d’anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, aprovat per la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2018, 
d’acord amb el següent contingut que, de forma literal, es reprodueix tot seguit: 
 
“Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda en 
relació amb l’aportació de l’Ajuntament a la Diputació d’una provisió inicial per al pagament de 
les taxes previstes, derivades de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona durant el 2020, com a conseqüència de la liquidació final. 
 
PARTS 
D’una part, Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, d’acord amb les 
competències que li atribueix l’article 34. 1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, facultat per resolució de la Presidència de [data], assistit pel secretari general de la 
corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, el qual dona fe d’aquestacte. 
 
I de l’altra, Dídac Manresa Molins, alcalde president de l’Ajuntament de Breda,d’acord amb les 
competències que li atribueix l’article 21.1 b i f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 52.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, facultat per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 
2020. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Dins del marc del règim de la gestió i liquidació de les taxes, l’article 27.2 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableix que les entitats locals podran establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
organitzacions, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades del pagament de les taxes o dels procediments de liquidació o de recaptació. 
 



 

Seguint aquest règim general regulador, l’article 12 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels 
butlletins oficials de la província, en regular els convenis de col·laboració estableix que les 
ordenances reguladores de les taxes per la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) podran preveure la possibilitat de subscriure convenis de col·laboració entre administracions, 
mitjançant els quals s’acordin sistemes específics per realitzar la liquidació i el pagament global de les 
taxes per la publicació de textos i que, amb la mateixa finalitat, es podran subscriure convenis per al 
pagament de les taxes corresponents a la publicació d’anuncis particulars, en els termes que fixin les 
corresponents ordenances. 
 
D’altra banda, i en aplicació de la previsió anterior, l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei 
d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de la Diputació de Girona i per serveis 
derivats, l’última modificació de la qual fou aprovada inicialment per acord del Ple de data 17 
d’octubre de 2019, i definitivament en data 23 de desembre de 2019 (BOP, núm. 244, edicte núm. 
10206), regula a l’article 14 els convenis de col·laboració, i estableix en el darrer paràgraf que, a 
instància dels ajuntaments que ho sol·licitin, es podran establir convenis de col·laboració, el contingut  
dels quals regularà la possibilitat de fer un pagament a començaments d’any, en el qual es fixarà un 
import aproximat en funció del que gasta cada ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al 
BOP durant l’exercici en curs, i que l’oficina del BOP serà l’òrgan encarregat del control i de la 
liquidació que caldrà fer a l’acabament de l’exercici. 
 
D’acord amb la regulació de l’Ordenança esmentada, en vista del considerable nombre d’anuncis que 
es preveu publicar durant l’exercici de 2020 i, tenint en compte que aquesta previsió inicial no diferirà 
substancialment del nombre final d’anuncis que s’hi acabin publicant, l’Ajuntament de Breda sol·licita 
acollir-se al règim regulat a l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora, amb la finalitat 
d’optimitzar i de simplificar el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Diputació de  
Girona, i de poder substituir els successius pagaments de les taxes derivades dels anuncis publicats 
per les dues operacions anuals consistents en el pagament d’una quota provisional inicial i una 
liquidació definitiva final. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i la legitimació per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 

PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte regular l’acolliment de l’Ajuntament de Breda al règim regulat a l’article 
14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i per serveis derivats, amb la finalitat d’optimitzar i de 
simplificar el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Diputació de Girona, i de poder 
substituir els successius pagaments de les taxes derivades dels anuncis publicats, per les dues 
operacions anuals consistents en el pagament de la provisió inicial i la liquidació final resultant. 
 
Segon. Compromisos de l’Ajuntament de Breda 
L’Ajuntament de Breda abonarà a la Diputació de Girona la quantitat de MIL euros (1.000,00 €), en 
concepte de quota provisional derivada de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) durant l’exercici 2020. 
 
Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzada per l’Ajuntament de 
Breda pels anuncis subjectes a pagament (no exempts) que han estat publicats en el BOPG durant 
els darrers exercicis. 
 
Aquesta quota provisional s’ha de pagar mitjançant un ingrés per transferència bancària en el compte 
corrent de titularitat de la Diputació de Girona, amb número IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489. 
 
El termini per fer el pagament de la quota provisional és de 20 dies des de la data de signatura 
d’aquest conveni i, en qualsevol cas, s’haurà de fer efectiu abans de sol·licitar la inserció d’un anunci 
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de Breda, cada vegada que tramiti un anunci de pagament, haurà d’adjuntar-hi, 
obligatòriament, el document d'autoliquidació de la taxa que es troba al web http://www.ddgi.cat/bop. 
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona 
La Diputació de Girona, a través de l’oficina del Butlletí Oficial de la Província de Girona assumirà el 
control dels anuncis publicats durant l’exercici 2020 en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni. 
 



 

Abans del dia 30 de novembre de 2020, sobre la base dels anuncis realment publicats en el BOPG, 
es farà una liquidació definitiva, d’acord amb els anuncis subjectes a pagament (no exempts) 
realment publicats. La liquidació definitiva s’aprovarà per resolució de la Presidència de la Diputació. 
El pagament de la liquidació definitiva es farà en els terminis regulats a la Llei general tributària. 
 
En el cas que de la liquidació definitiva resulti un saldo a pagar a favor de l’Ajuntament de Breda, 
aquest import s’aplicarà durant la vigència del conveni al pagament de la quota inicial provisional de 
l’exercici següent. 
 
La Tresoreria de la Diputació de Girona, en coordinació amb l’oficina del BOPG, podrà fer les 
actuacions de seguiment i de control que consideri pertinents. 
 
Quart. Conseqüències derivades dels compromisos assolits per les parts 
Qualsevol incompliment o demora en els compromisos anteriorment assumits facultarà l’altra part per 
exigir-ne el compliment o per resoldre el present conveni. En aquest darrer cas, però, amb el 
pagament del deute que pugui quedar pendent a càrrec d’una de les parts. A més, quedarà expedita 
la reclamació per la possible concurrència dels danys i dels perjudicis que es puguin ocasionar. 
 
Cinquè. Vigilància i control 
L’oficina del BOPG, mitjançant el personal que hi té adscrit, serà l’encarregada de vetllar pel control i 
seguiment dels anuncis que l’Ajuntament de Breda publiqui durant tot l’exercici econòmic. 
 
Sisè. Vigència del conveni 
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, i entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que, amb posterioritat, perdurin les actuacions 
que es derivin del seu compliment. 
 
Es podrà acordar una pròrroga expressa del conveni, de quatre anys més, que caldrà formalitzar 
abans de l’acabament de la vigència. 
 
Setè. Extinció del conveni 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes tercer i quart, hi seran d’aplicació els motius que, quant 
a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 
2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vuitè. Règim jurídic 
Al present conveni hi són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Novè. Jurisdicció competent 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, per a la resolució de qualsevol conflicte derivat 
de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les parts, serà competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat. 
Per la Diputació de Girona, Miquel Noguer i Planas 
El secretari general, Jordi Batllori Nouvilas 
Per l’Ajuntament de Breda,  
Dídac Manresa i Molins” 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el conveni específic d’adhesió amb l’Ajuntament de Breda segons els termes del 
redactat del Conveni tipus de col·laboració per al pagament de les taxes previstes, derivades de la 
inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 



 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 1.000,00€, en aplicació de la partida 
pressupostària 920- 22603. 
 
Tercer.- Notificar els acords a la Diputació de Girona. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.4.- Aprovar el projecte de Brigada Jove 2020 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Joventut, juntament amb l’Oficina Jove de la Selva s’ha redactat el Projecte de 
Brigada Jove Breda 2020. 
 
El projecte té per objecte una acció formativa laboral per atorgar competències laborals als i a les 
joves de la Vila.  
 
L’execució del projecte queda condicionat a l’evolució i possibles canvis com a conseqüència de la 
situació excepcional del Covid-19. 
 
Els objectius que perseguim amb el projecte Brigada Jove s’emmarquen dins els objectius estratègics 
plantejats al Pla local de Joventut 2020-2023 de Breda, que destaquem: 
 

Objectius generals Objectius específics 

1. Garantir l’orientació i 
l’acompanyament de la joventut en la 
seva trajectòria formativa i laboral, i en 
els àmbits de la salut i la participació. 

1.1 Acompanyar els joves més joves en el seu primer 
contacte amb el mercat de treball 

1.2 Proporcionar espais formatius en matèria laboral als 
joves participants 

1.3 Proporcionar espais d’experiència laboral als joves 
participants 

2. Treballar per l’assoliment de 
competències bàsiques en l’àmbit laboral 
i social 

2.1 Proporcionar un espai formatiu en clau d’emancipació 
juvenil relacionant-ho amb la promoció de competències 
transversals i d’habilitats per a la vida. 
2.2 Valorar l’aprenentatge com un element per al 
desenvolupament i millora professional, reconeixent els 
interessos i les necessitats de millora. 

3. Augmentar les oportunitats d’accés al 
treball qualificat dels joves 

3.1 Afavorir espais de contacte entre comunitat i joves 
participants 

 
El projecte inclou la contractació temporal de 2 joves del municipi en edats compreses entre els 16 i 
20 anys per a treballar com a auxiliar de peó de la brigada municipal i auxiliar d’administració local; i 1 
jove del municipi en edats compreses entre els 18 i 25 anys per a treballar com a monitor/a d’activitats 
de lleure a l’Espai Jove de Breda segons el detall que segueix: 
 
- Auxiliar de peó de brigada 
Places: 1 
Edat: entre els 16 i 20 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a dissabte, jornades de 4 hores 
Funcions: Suport a la brigada municipal realitzant tasques de pintura, jardineria, manteniment dels 
equipaments municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments socioculturals, gestió de 
mediambient, etc. 
 
- Auxiliar d’arxiu municipal 
Places: 1 
Edat: entre els 16 i 20 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores 
Funcions: Realitzar tasques de suport a les oficines municipals de l’ajuntament i la biblioteca 
municipal: arxiu i gestió documental. 



 

 
- Monitor/a d’activitats de lleure 
Places: 1 
Edat: entre els 18 i 25 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a dissabte, jornades de 4 hores 
Funcions: Suport a l’Espai Jove de Breda desenvolupant tasques de monitoratge d’activitats de lleure, 
especialment durant la realització del Casal Jove. 
 
El projecte Brigada Jove, inclòs en el Pla Local de joventut 2020 - 2023 compta amb el suport i la 
col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Legislació aplicable  
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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 tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el projecte de Brigada Jove 2020, assumint la seva execució com una activitat 
pròpia de l’Ajuntament.  
 
Segon.- Donar compte dels presents acords als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.5.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de salut 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

10 dispensadors de gel 
hidroalcohòlic 

39831700-
3 

323_2120002 
333_21200 
342_2120001 
342_2120002 
342_2120003 
342_2120004 
920_21200 

B98197916 
NOVATILU, 
SLU 

1.858,70 21% 2.249,03 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.6.- Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves per a la 
Brigada Jove 2020 
 
Antecedents 
Des del 2013 cada estiu s’organitza la Brigada Jove per tal de facilitar la informació necessària i 
l’accés als recursos per a la inserció laboral dels joves. 
 
El projecte Brigada Jove, inclòs en el Pla Local de joventut 2020-2023 compta amb el suport i la 
col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Enguany és voluntat de l’àrea de Joventut el seguiment del programa, pel que s’han redactat una 
bases per a la contractació laboral temporal de dos joves del municipi en edats compreses entre els 
16 i 20 anys per a treballar com a auxiliar de peó de la brigada municipal i auxiliar d’administració 
local; i d’un/a jove del municipi en edats compreses entre els 18 i 25 anys per a treballar com a 
monitor/a d’activitats de lleure a l’Espai Jove de Breda segons el detall que segueix: 
 
1. Auxiliar de peó de brigada  

Places: 1 
Edat: entre els 16 i 20 anys  
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a dissabte, jornades de 4 hores 
Funcions: Tasques de suport a la brigada municipal realitzant feines de pintura, jardineria, 
manteniment d’instal·lacions municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments 
socioculturals, gestió de mediambient, etc. 
 

2. Auxiliar d’arxiu municipal  
Places: 1 
Edat: entre els 16 i 20 anys  
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores 
Funcions: Tasques d’auxiliar d’arxiu municipal: arxiu, gestió de documentació, suport a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 



 

 
3. Suport a l’Espai Jove  

Places: 1 
Edat: entre els 18 i 25 anys  
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a dissabte, jornades de 4 hores 
Funcions: Tasques de suport a l’equip de monitoratge d’activitats de lleure a l’Espai Jove de 
Breda.  

 
En data 5 de maig el secretari-interventor ha emès informe de fiscalització favorable.  
 
Legislació aplicable 
Article 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local.  
Article 291 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, 
Article 99 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de personal de les 
Entitats Locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves per a la 
Brigada Jove 2020. 
 
Segon.- Convocar el procediment públic de selecció dels beneficiaris de les tres places de Brigada 
Jove 2020.   
 
El procediment es suspendrà en cas que les condicions sanitàries de la crisi del COVID 19 no 
permetessin la prestació dels serveis.  
 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de 
joves per a la Brigada Jove 2020 a l’E-Tauler, en el tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament.   
 
Essent la data de publicació a l’E-Tauler la que servirà de còmput del termini de presentació 
d’instàncies.  
 
Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa per un import total màxim de 3.600,00 euros, amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost per l’exercici 2020:  
 
171. 130  Retribucions bàsiques pers. Serveis manteniment 
3321 131.00 Retribucions bàsiques pers. Serveis biblioteques 
342.131.00 Retribucions personal laboral temporal, serveis esportius 
171 160.00 SS serveis manteniment 
3321 160.00 SS arxius i biblioteques 
342160.00 SS Serveis poliesportius  
 
Cinquè.-  Comunicar aquesta Resolució als serveis comptables. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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