
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE JUNY DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000022  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de juny de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia 
 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, 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 de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2021000021 I 
JGL2021000022 
 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local de data 24 i 31 de maig. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de governació 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Adquisició d'un 
radar pedagògic 

35722000-
1 

132_62900 B67561753 
CENTRAL OPERATIVA 
COMERCIAL 3000 SLU 

2.139,10 21% 2.588,31 

 
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 un contracte menor de serveis per la regidoria de Medi Ambient 
 
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, 25.1.a), 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 els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Ampliació servei 
captura de coloms 

90922000-6 311_21000 B60786282 
Colomba 
Control SL 

600 126 726 

 
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.- Aprovació de factures ADO 
 
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/2021/605 04/05/2021 2116 1.452,00 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 342 2120002 

2 F/2021/662 17/05/2021 B/21047 516,67 B17699109 JOSEP CUSACHS ALBÓ, S.L. 920 21600 

3 F/2021/667 18/05/2021 21001452 1.106,68 A58486739 
GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI 
INTEGRAL, S.A. 171 21400 

4 F/2021/670 18/05/2021 21001465 1.735,60 A58486739 
GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI 
INTEGRAL, S.A. 171 21400 

5 F/2021/694 24/05/2021 
2021 

202107825 778,26 A50878842 
ESPUBLICO SERVICIOSPARA 
LA ADMINISTRACION, SA 920 22799 

6 F/2021/746 31/05/2021 202133 997,04 79303843G SOLÀ MASÓ, MONTSERRAT 171 21000 

        6.586,25         

 
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  les següents 
observacions:  
 
- 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.   
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  
Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la totalitat de les factures a fi d’evitar enriquiments injusts i 
l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  
 
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 2021 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- 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 6.586,25 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Establiment de preus públics pel casal jove lleure 2021 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, de 25 de maig de 2021,va aprovar el projecte d’un Casal Jove, del 5 al 16 
de juliol de 2021, entès com una activitat de lleure que es presta en el marc de les polítiques de 
joventut dins el municipi i la seva organització. El pressupost màxim previst en l’execució del projecte 
aprovat és de 2.189,57€. També s’aprova iniciar l’expedient per l’establiment de preus públics que 
han de finançar el cost de l’activitat per part dels usuaris del servei. 
 
El projecte preveu un màxim de 20 places destinades a joves d’11 a 16 anys. La dinamització del 
casal anirà a càrrec de dues persones monitores d’activitats de lleure, una de les quals haurà d’estar 
en possessió del títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. Per tal de cobrir les despeses 
del casal jove, el projecte proposa fixar un preu d’inscripció per participant de 50 euros. Els ingressos 
de les inscripcions no cobreixen el 100% de les despeses totals del casal jove i l’àrea de Joventut 
preveu destinar la despesa final a l’aplicació pressupostaria 924 2260907, ja que aquest projecte es 
considera prioritari, tal i com recull el Pla Local de Joventut 2020-2023. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Joventut i el del Secretari Interventor.  
 
Legislació aplicable 
 
Article 71 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.  
Articles 7.2 i 13.1.f) Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.  
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS)  
Articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals.  
Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.  
Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic pel Casal Jove Lleure 2021, amb un import de 50 euros 
(IVA inclòs), per cada plaça, d’acord amb la proposta que es detalla en els antecedents i que consta 
als informes. 
 
Segon. Publicar l’establiment i fixació del preu públic a l’e-tauler.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Tècnica de Joventut,i als serveis comptables.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovació canvi horari d’estiu de la biblioteca 
 
Antecedents 
 
Atès que la Sra. GHF, amb DNI número xx3017xxx, ha sol·licitat per registre d’entrada número 
E2020002144, de data 18 de maig de 2020, un canvi d’horari laboral a partir del dia 14 de juny fins el 
12 de setembre. 
 
Atès que el regidor de cultura ha avaluat la necessitat del servei així com la proposta de la 
treballadora, en data 25 de maig s’ha dut a terme una reunió ambdues parts per tal d’arribar a un 
acord. 
 



 

Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar l’horari pactat, establint l’horari a partir de la segona quinzena de juny fins el 31 
d’agost. 
 
Horari d’obertura de la Biblioteca Municipal 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16:00 – 20:00 16:00 – 20:00 9:00 – 13:00 16:00 – 20:00 9:00 – 13:00 

 
Horari de treball personal 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 9h a 13h       
Arxiu CC i/o 
electrònic 
 
de 16h a 20h       
Biblioteca 

de 9h a 13h       
Arxiu CC i/o 
electrònic 
 
de 16h a 20h       
Biblioteca 

de 9h a 13h    
Biblioteca 
 
de 14h a 17h 
Arxiu electrònic 

de 9h a 13h       
Arxiu CC i/o 
electrònic 
 
de 16h a 20h       
Biblioteca 

de 9h a 13h    
Biblioteca 
 
de 14h a 16:30h 
Arxiu electrònic 

 
Segon.-  Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
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 l'àrea de Festes 
 
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 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 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei d’obres 
d’instal·lació de tela 
orgànica de l’àrea 
d’ombra de la plaça 
Lluís Companys. 

45421144-
5 

171 21000  B67164384 
Personalització 
d’Espais Públics 
SL 

2.055,00€ 21% 2.486,55€ 

 
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.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres de reforma dels lavabos 
de l’Escola Montseny de Breda. 
 
Antecedents  
 
Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en la memòria de 
reforma dels lavabos de l’Escola Montseny de Breda, elaborada per l’arquitecte tècnic municipal, el 
Sr. Xavier Rodà Cotano. 
 
L’objectiu de l’actuació és la formació d’un lavabo adaptat a la planta baixa de l’edifici de l’Escola 
Montseny, que es situarà a l’actual bany destinat per a nenes. 
 
També es preveu la millora dels serveis existents a la planta soterrani, amb la millora i ampliació dels 
lavabos de la planta soterrani que donen servei al pati de l’escola. 
 
El pressupost base de licitació del contracte és de 28.828,03 euros (IVA inclòs) 
 
L’Ajuntament de Breda no té la capacitat suficient de mitjans humans i ni materials per executar les 
obres amb mitjans propis, per tant resultat necessari contractar les obres, mitjançant licitació pública, 
a una empresa suficientment capacitada.  
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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. 
 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert, tramitació simplificada i abreujada, 
amb un únic criteri d’adjudicació.  
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció i l’informe favorable de fiscalització prèvia. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117 La 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  



 

 
 
Legislació aplicable 
 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern per a la seva 
aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres de reforma dels lavabos de l’Escola 
Montseny de Breda, que tenen un pressupost base de licitació de 23.824,82 euros més IVA (total: 
28.828,03 euros).  
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada i abreujada, aplicant un únic criteri 
d’adjudicació: el preu. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de deu dies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 
presentar la seva proposició per licitar.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa de 28.828,03 euros càrrec de l’aplicació pressupostària 323.6320000 
inversió equipaments educatius i vestidors i lavabos. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.3.- Aprovar un contracte menor de subministrament per a la regidoria de Festes 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Equip de so i 
llum 

32342410-
9 

338-260906 77908922X 
Pere Fugarolas 
Clemente 

1.100,00€ 21% 1.331,00€ 

 
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  
 
 
8.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, 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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