Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 de juny de 2017.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts
del dia 15 de juny de 2017, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:


Alcalde:

Sr. Alfred Blanch Farnós



Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías



També assisteixen:

Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 01-06-2017.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de l’obra
“Arranjament del carrer Aragó”.
5. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 01-06-2017.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 17 per un import de quaranta
mil sis-cents vint euros amb dos cèntims (40.620,02 €) i que comença amb la de la
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Comunitat de Regats Pou Lligallo corresponent a la quota 1r. trimestre 2017 d’aigua, per
import de -14,14 € i finalitza amb la de la Generalitat de Catalunya, corresponent a la
taxa per autorització de correbous, per import de 60,75 €.
En aquests moments la regidora Montse Rodríguez Arasa abandona a la sessió.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
No n’hi ha.
4. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de l’obra
“Arranjament del carrer Aragó”.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 6 d’abril de 2017,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra
"Arranjament del carrer Aragó".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador

Preu exclòs
IVA

IVA

Termini
execució
obra
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos

Millora

34.495,71
33.732,20
37.062,69
39.668,65

Ampliació
termini
garantia
5 anys
5 anys
5 anys
5 anys

Construcciones 3 G, SA.
Servidel, SLU.
Obres Vent i Sol 2010, SL.
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.
(Aficsa)
Ravi Obras Transportes y Excavaciones,
SL
JIMARAN, SL
Also Casals Instal·lacions, SL
Regimovi, SL.
Gestión Ingeniería y Construcción de la
Costa Dorada, SA. (GICSA)
BECSA, SA.
EXXABER, SL
UTE Construccions Jaén Vallés, SL i
Top Proyectos & Contratas, SL

164.265,28
160.629,52
176.489,00
188.898,35
169.910,80

35.681,27

5 anys

3 mesos

SI

192.502,37
192.834,50
137.685,95
177.755,21

40.425,50
40.495,25
28.914,05
37.328,59

5 anys
5 anys

3 mesos
3 mesos

SI
SI

193.953,00
179.060,60
190.866,79

40.730,13
37.602,73
40.082,03

5 anys
5 anys
5 anys

3 mesos
3 mesos
3 mesos

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

5 anys

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de
clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador

Servidel, SLU

Preu exclòs
IVA
160.629,52

IVA

33.732,20

Ampliació
termini
garantia
5 anys

Termini
execució
obra
3 mesos

Import
Millores
IVA exclòs
44.367,85

Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 1 de juny de 2017,
va formular requeriment a l’empresa Servidel, SLU., per tal que presentar
la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article
64.2 del TRLCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva per import de 8.031,48 €,
equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA).
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Atenent que en data 12 de juny de 2017, l’empresa indicada, ha constituït la garantia
definitiva mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació del contracte, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Arranjament de carrer Aragó" a
l’empresa Servidel, SLU, en les següents condicions:
 Preu: 194.361,72 €, IVA inclòs.
 Termini d’execució: 3 mesos.
 Ampliació termini de garantia: 5 anys.
 Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives
i a l’oferta presentada per l’adjudicatària, en especial respecte les millores ofertes.
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del
corresponent contracte.
TERCER. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels licitadors.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i
urbanisme i Intervenció de fons.
5. Peticions varies.
a) Parròquia Santa Bàrbara
Vist l’escrit presentat per mossèn F. A. B. en la que exposa que amb motiu de la
reparació de les campanes i la neteja dels desaigües del campanar de l’església han
suposat una sèrie de despeses per la parròquia, per la qual cosa sol·licita una aportació
econòmica per poder fer front a les despeses d’aquesta reparació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 100,00 € per ajudar a fer front a les
despeses de reparació abans esmentades.
Informar-lo que en el cas que s’hagin de dur a terme altres reparacions en l’església del
ram de paleta, i necessita del nostre suport abans de dur-les a terme ens avisi que les
reparacions d’aquest tipus les durà a terme la brigada municipal, sempre que sigui
possible.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
b) X Riders Santa Bàrbara
Atès l’escrit presentat pel Sr. M. P. B. com a representant d’X Riders Santa Bàrbara, en
la que exposa que dins el programa d’actes de les XXIV Jornades esportives 2017 està
prevista la realització d’una Cursa de resistència de ciclomotors el proper dia 17 de juny
en el que sol·licita permís per disposar del camp de cross municipal, i que l’Ajuntament
es faci càrrec de la contractació del servei d’ambulància i dels wc portàtils. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per disposar del camp de cross municipal el proper dia 17 de
juny i fer-nos càrrec de la contractació del servei d’ambulància i dels wc portàtils.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de
l’esmentada terrassa es clavi cap element a terra.
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
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QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) J. M. S. B.
Atès l’escrit presentat pel Sr. J. M. S. B. adjudicatària de la gestió del Gimnàs municipal,
en la que exposa que dins el programa d’actes de les XXIV Jornades esportives 2017
està prevista la realització de la II Cursa d’obstacles Santa Bàrbara Race el proper dia
17 de juny en el que sol·licita permís per poder realitzar-la pels carrers de la zona de
l’institut.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per realitzar la II Cursa d’obstacles Santa Bàrbara Race el
proper dia 17 de juny pels carrers de la zona de l’institut.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de
l’esmentada terrassa es clavi cap element a terra.
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) E. M. G.
Atesa la petició presentada per la Sra. E. M. G., en la que exposa que va inscriure al seu
fill, N. B. M., a les Colònies d’estiu que organitza aquest Ajuntament, i que va fer el
primer pagament per import de 70,00 €.
Atès que per motius personals l’hi serà impossible d’assistir-hi, sol·licita la devolució del
pagament efectuat.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. La devolució de 70,00 €, corresponents al primer pagament per a la inscripció
en les Colònies d’estiu.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
e) B. A. M.
Vista la petició presentada per la Sra. B. A. M., en la que sol·licita el pagament de
l’aportació municipal a la realització de la carrossa amb animació musical de la comparsa
“Fem l’Indio”, dels Carnavals 2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2017.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
f) Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la sol·licitud presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en que
sol·licita la cessió de la utilització de les instal·lacions esportives del poliesportiu
municipal durant el termini següent del 26 de juny fins el 31 de juliol, excepte la setmana
de festes majors, per tal de dur a terme el V Campus d’estiu de futbol del CF Santa
Bàrbara.
Al mateix temps sol·liciten una bonificació de l’abonament de les piscines durant el mes
del campus.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Concedir permís al Club de Futbol Santa Bàrbara, per a la utilització de les
instal·lacions esportives del poliesportiu municipal durant el període sol·licitat, per a la
realització V Campus d’estiu de futbol del CF Santa Bàrbara.
SEGON. Bonificar l’entrada a les piscines municipals del assistents al campus,
mitjançant el pagament d’un abonament mensual per cada deu usuaris/àries.
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari.
g) Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
exposa que per fer front a les despeses de fi de temporada sol·liciten una aportació
econòmica.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una aportació econòmica per un import de 500 €, per ajudar a fer
front a les despeses de fi de temporada.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i
a intervenció de fons.
h) Circ Smile
Atesa la petició presentada pel Sr. À. Z. en nom i representació del Circ Smile en la que
sol·licita permís per a la instal·lació de l’esmentat circ a la zona de la plaça de bous des
del dia 1 fins el dia 10 de setembre de 2017, així com autorització per dur a terme
activitats promocionals i publicitat, per tal de poder donar a conèixer la nostra estada al
municipi.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la instal·lació del Circ Smile, a la zona de la plaça de
bous, durant els dies sol·licitats, sempre i quan amb anterioritat a la seva instal·lació i
dipositin una fiança per un import de 300,00 €, que els hi serà retornada en acabar
l’espectacle sempre i quan es compleixin les condicions de netejar la zona i deixar-la en
les condicions del seu estat inicial.
SEGON. Concedir autorització per dur a terme activitats promocionals i publicitat, per tal
de poder donar a conèixer l’estada del circ al municipi.
TERCER. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons.
i) A. Z. A.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. Z. A., professor de música de l’escola de música
municipal Germans Arasa “Los Flarets”, en que exposa que amb motiu del 2n. Curs de
trompeta que es durà a terme del 10 al 14 de juliol de 2017 a l’escola de música, sol·licita
una bonificació de l’abonament de les piscines per a 15 o 20 alumes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Bonificar l’entrada a les piscines municipals dels assistents al 2n. Curs de
trompeta, mitjançant el lliurament de 2 P-10.
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari.
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6. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Arranjament del carrer Pagesia”.
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Arranjament del carrer
Pagesia”, redactat pel despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP, amb un
pressupost d’execució per contracta de 245.000,00 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Arranjament
del
carrer
Pagesia”,
redactat
pel
despatx
d’arquitectura
mésquearquitectura, SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 245.000,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de
trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin
per oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler
d’anuncis de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.
b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la direcció, coordinació i control de qualitat de l’obra
“Arranjament del carrer Pagesia”.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article
10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis,
per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de Govern
Local, per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció i coordinació de l’obra
“Arranjament del carrer Pagesia”, per un import de 5.000,00 € més la quota corresponent
d’IVA, al despatx d’Arquitectura V. Moreso Arquitectura i Disseny, SLPU.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte tècnic i part de la direcció d’obra per
l’execució de les obres “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article
10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis,
per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció del Projecte tècnic i part
de la direcció d’obra per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”
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per un import de 6.655,00 € IVA inclòs amb el despatx d’arquitectura mésquearquitectura,
SCP.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
d) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte tècnic i part de la direcció d’obra per
l’execució de les obres “Arranjament del carrer Sant Rafael”.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article
10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis,
per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de Govern
Local, per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció del Projecte tècnic i part
de la direcció d’obra per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Sant Rafael” per un
import de 6.655,00 € IVA inclòs amb el despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
e) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 3”.
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 3”.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra abans esmentada, presentat per
l’adjudicatària de l’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra.
f) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de
vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb
la valoració efectuada per la Regidoria de Personal.
Atès que per necessitats de cada departament s’han hagut de modificar alguns períodes
aprovats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels
treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria
de Personal i que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest
Ajuntament als que se’ls ha modificat el període de vacances sol·licitat.
g) Aprovació, si s’escau, compensació de deute
Atenent que la mercantil Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, té
pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els conceptes següents:
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 Liquidació explotació servei d’aigua, any 2014, per un import total de 7.370,88 €.
 Liquidació explotació servei d’aigua, any 2015, per un import total de 9.497,14 €.
 Liquidació explotació servei d’aigua, any 2016, per un import total de 9.232,98 €.
Atenent que els deutes tributaris anteriors han estat degudament liquidats i notificats,
essent ferms els actes administratius, i per tant els deutes executius.
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament a la mercantil Sorea, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, els conceptes següents:
 Factura núm. DR300327117F00003, per un import pendent de 5.548,56 €.
 Factura núm. DR300327117F00002, per un import pendent de 5.535,58 €.
 Factura núm. DR300327117F00004, per un import pendent de 1.440,24 €.
 Factura núm. DR300327117F00005, per un import pendent de 4.264,52 €.
 Cànon de l’aigua 1r. trimestre 2017, per un import pendent de 1.457,66 €.
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la
mercantil Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per la quantitat
equivalent del deute mantingut pel la mercantil Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA, amb la hisenda municipal, per un import de 18.246,56 €
restant un crèdit a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 7.854,44 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA.
h) Aprovació, si s’escau, Premis Festes Majors 2016
Aprovat el programa d’actes per a les properes Festes Majors a celebrar durant els dies
7 a 17 de juliol, davant la necessitat d’acordar l’import de les subvencions per als
diferents actes.
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. El Sistema de concurs i els premis per a les carrosses, serà el següent:
Preu fix per participar 180,00 €.
Justificant factures 270,00 €.
1r. premi: 90,00 €
2n. premi: 60,00 €
3r. premi: 30,00 €
SEGON. Els premis per als equips participants en la Curs enigmàtica, seran els
següents:
1r., 2n. i 3r. Premi: un pernil cadascun
TERCER. Aportació entitats col·laboradores:
* A la Penya amics del Cavalls, 750,00 €.
* Al grup de Tractoristes, 500,00 €.
* A la Penya Planers pel bous, 3.750,00 €.
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* A l’associació de Paintball, 300,00 €.
* A la Societat de Caçadors, 300,00 €.
i) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de monitoratge per als cursos
de natació de les Piscines municipals per a l’estiu 2017, d’acord al que estableix la Llei
31/95, de 8 de novembre.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte menor de serveis, per
quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei de monitoratge per als cursos de natació de
les Piscines municipals per a l’estiu 2017, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de
novembre amb el Sr. J. M. S. B., per un import de 15.500,00 € IVA inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
j) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de socorrisme de les Piscines
municipals per a l’estiu 2017, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte menor de serveis, per
quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei de socorrisme de les Piscines municipals
per a l’estiu 2017, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre amb el Sr. J.
M. S. B., per un import de 12.000,00 € IVA inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
7. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores
i quinze minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,
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