
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000044  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 de novembre de 2020 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
 
Amb veu i sense vot 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí 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 
Resten sobre la taula pendents d’aprovació. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor d'obres de la regidoria de Medi Ambient 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, 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 desfavorable del secretari-interventor interí de l’ajuntament. 
 
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 13, 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 d’obres 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 

Realització i 
col·locació sostre 
deixalleria 

45223100-
7 

1622_65000  B17387051 
Nasillard 
SL 

2.146,00 450,66 2.596,66 

 
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.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar la concessió d'una pròrroga anual del contracte de gestió, explotació del bar i el 
manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de Breda 
 
Antecedents  
En data 14 de maig de 2019 es va signar el contracte de gestió, explotació del bar i el manteniment 
de les instal·lacions de les piscines municipals de Breda, mitjançant concessió, amb l’adjudicatària 
Sra. Maria Teresa Gómez Martínez, amb DNI 38082547K. 
 
El contracte signat estableix una durada de dues temporades d’estiu, des de l’1 de juny de 2019 a l’11 
de setembre de 2020, i contempla que es podrà prorrogar per una temporada més (estiu 2021) en el 
cas que l’adjudicatària assumeixi el compromís d’inversió amb un cost superior a 2.000,00 euros, 
d’acord amb els criteris de valoració previstos a la clàusula 12 del present Plec. 
 
En data 20 d’octubre de 2020, amb registre E2020003957, la Sra. Maria Teresa Gómez Martínez 
sol·licita formalment la concessió de pròrroga per 1 any del contracte esmentat. 
 
Consta a l’expedient un informe tècnic desfavorable en relació a la justificació de les inversions o 
millores realitzades al servei, atès que no queda degudament acreditada.  
 
La Regidoria d’Esports ha informat favorablement la inversió presentada per la Sra. Maria Teresa 
Gómez Martínez, juntament amb la sol·licitud formal de la pròrroga, atès que és la requerida i pactada 
amb la responsable de l’àrea. 
 
En data 3 de novembre de 2020 s’ha emès un informe de fiscalització prèvia amb observacions per 
part de secretaria-intervenció, en el sentit que no s’ha pogut realitzar la comprovació material de la 
inversió ni tampoc consta detallada la informació comptable de l’explotació del servei. 
 
Legislació aplicable 
Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió, explotació del bar i el 
manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de Breda. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Validar la inversió realitzada per la concessionària que passa a ser propietat de l’Ajuntament 
de Breda i aprovar la concessió d’una pròrroga per un any de contracte de gestió, explotació del bar i 
el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de Breda, mitjançant concessió, amb 
l’adjudicatària Sra. Maria Teresa Gómez Martínez, amb DNI 38082547K. 
 
Segon.- Establir l’ampliació de la durada del contracte de l‘1 de juny a l’11 de setembre de 2021, 
mantenint el preu del contracte en 750,00€ de cànon i supeditar la resta de condicions a les 
establertes en el contracte original i als seus annexos.  
 
Tercer.- Notificar a Maria Teresa Gómez Martínez, amb DNI 38082547K, adjudicatària del contracte, 
la present resolució i citar-la per a la formalització de la pròrroga del contracte en un màxim de 20 
dies a comptar després de la data d’aquest acord. 
 
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  
 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d’Obres 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, 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 

Redacció projecte 
marquesina camp 
de futbol 

71242000-
6 

151_6270000 43671728H 
Santi Prat 
Gual 

3.850 808,50 4.658,50 

 



 

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.- Aprovació del projecte modificat de construcció d’una marquesina per a la grada del 
camp de futbol municipal de Breda 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2020, va aprovar 
inicialment el projecte tècnic de construcció d’una marquesina per a la grada del camp de futbol 
municipal de Breda, per un pressupost d’execució per contracte de 48.121,97 euros (IVA inclòs). 
 
Es va sotmetre l’acord a informació pública al BOP i al DOGC durant el termini reglamentari sense 
que s’hi presentessin al·legacions, per tant, va esdevenir definitiu segons certificat de data 22 
d’octubre de 2020. 
 
En data 27 d’octubre de 2020, el tècnic redactor presenta una modificació del projecte aprovat, amb 
un pressupost d’execució de 54.436,61€ (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de data 29 d’octubre de 2020, que conclou que 
el projecte modificat compleix amb la normativa i no suposa una modificació substancial ni supera el 
20% del pressupost anterior. 
 
Vist l’informe favorable del secretari municipal de data 30 d’octubre de 2020. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 234 i 235 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. 
 
Els articles 36, 37 i 38, 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. (ROAS) 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, la modificació del projecte tècnic de construcció d’una 
marquesina per a la grada del camp de futbol municipal de Breda, per un pressupost d’execució per 
contracte de 54.436,61 euros (IVA inclòs).  
 
Segon.- Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i a l’E-tauler per a general coneixement.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Acceptar la subvenció concedida per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay 
 
Antecedents 
A principis dels anys 80 es van signar els convenis d’integració a la Xarxa de Museus Comarcals de 
Catalunya. Un dels museus que van passar a formar part d’aquesta xarxa va ser el Museu Municipal 
Josep Aragay. 
 
Els convenis estableixen el finançament de part de les despeses de gestió i manteniment dels 
museus mitjançant un ajut econòmic anual, que el Departament de Cultura fa arribar als consells 
comarcals i aquests als gestors del museus. 



 

 
En data 4 de setembre de 2020 s’ha comunicat per part del Servei de Museus i Protecció de Béns 
Mobles, la resolució de fer efectiva una transferència de 1.919,08€ al Consell Comarcal de la Selva 
per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay. 
 
Per tal de rebre la subvenció esmentada caldrà sol·licitar formalment l’ajut al Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, 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.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva una subvenció de 1.919,08€ per la gestió, l’any 
2020, del Museu Municipal Josep Aragay. 
 
Segon.- Donar compte als serveis comptables de la Corporació de la subvenció sol·licitada i 
posteriors resolucions per part de l’òrgan competent. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
7.1.- Aprovar un contracte menor d’obres de la regidoria de Promoció Econòmica 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, 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 de fiscalització prèvia amb observacions del secretari-interventor. 
 
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 13, 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 d’obres 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 

Àrea de servei 
autocaravanes a 
Breda 

45000000-
7 

423 62900 B66447764 
S.I.O. 
Instal·lacions 
i Reformes 

9.865,12 21 11.936,80 

 
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  
 
 
7.2.- 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 

Compra d'un equip 
de música pel 
Poliesportiu 

32342410-
9  

342_62301 77908922X 
Pere 
Fugarolas 
Clemente 

4.700,00 21% 5.687,00 

 
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  
7.3.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d'esports 
 
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 focus del 
Camp de Futbol 

45212290-
5 

342_21300 B17937434 
Brecubat, 
SL 

2.115,95 21% 2.560,30 

 
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  
 



 

 
8.0.- Aprovar el contracte menors de subministrament de la regidoria de Medi Ambient 
 
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 

Estació meteorològica 
38127000-
1 

135 62300  A58540638 
Darrera 
SA 

4.337,00 910,77 5.247,77 

 
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  
 
 
9.0.- Precs i preguntes 
 
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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