
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 08/2016

(expte. 531/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2016

Badia del Vallès, 4 de març de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per la secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de 
l’acte.

Una vegada verificada per la secretaria la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès  
que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, l'alcaldessa obre 
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 141/2016)

3. Comunicació prèvia inici activitat comercial local Porto, 11 (expte. 1903/2016)

4. Contracte menor pintura aparcament soterrat (expte. 526/2016)

5. Nomenament interí tècnica de cultura (expte. 1646/2016)

6. Temes d'urgència

1. Acta de la sessió anterior

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el 
dia 26 de febrer de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 141/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
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En data 2 de març de 2016 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional 
dels  documents  comptables,  tramesos  pels  diferents  serveis  municipals  gestors  de  les 
despeses, inclosos a les relacions adjuntes.   

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è  de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de 
2.748,22 €, segons es detalla a la relació núm. 7/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  54.530,20  €,  segons es detalla a la relació núm. 23/2016, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total  de  18.340,16  €,  segons es detalla a la relació núm. 22/2016,  
adjunta (Factures Gas Natural)

3. Comunicació prèvia inici activitat comercial local Porto, 11

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1903/2015,  relatiu  a  Comunicació  Prèvia  d'Inici  i  Exercici  d'Activitat 
Comercial

II. Relació de Fets

1. Vista la iniciativa presentada per CARMEN SÁNCHEZ CASTELLÓN el 31 d'Agost del 2015 
amb núm. de registre d'entrada 6.013,  i  examinada la documentació que li  acompanya en 
relació  amb la  Comunicació  Prèvia  d'Inici  i  Exercici  d'Activitat  Comercial  de  SABATERIA I  
COMPLEMENTS,

III. Fonaments de dret

1. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d'alcaldia de data 
25 de juny de 2015.
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2. Vist l'informe de l'enginyer municipal.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Donar  validesa  a  la  comunicació  d’inici  d'activitat  de  comerç  de  Sabateria  i  
complements , a càrrec de la senyora CARMEN SANCHEZ CASTELLON, al local comercial 
situat a l carrer Porto, 11 de Badia del Vallès. 

Segon. Segons la Ordenança Fiscal del 2015, vigent al moment de la resolució del present  
expedient, número 15, article 6  Quota tributària, apartat 2.1  Alimentació, venda de peces de 
vestir, calçat, llibreries, papereries, serveis de manteniment sense taller, perruqueria, centres  
d'estètica sense raig UVA, i similars: 316,50 €. 

La  quota  líquida  resultant  a  ingressar,  per  part  de  la  senyora  CARMEN  SÁNCHEZ 
CASTELLÓN, com a titular de l'activitat, serà de 316,50 €. 

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.

4.  Contracte menor pintura aparcament soterrat 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 526/2016, relatiu a la pintura senyalització horitzontal, accessos i portes de 
l'aparcament soterrat de l'avinguda Burgos.

II. Relació de Fets

1. Per informe dels  serveis  gestor  de Territori,  de data 29 de febrer  de 2016, s’acredita la 
necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de contractació en atenció a Pintura pel 
manteniment de les places d'aparcament, portes, accessos i elements que estan deteriorats.

III. Fonaments de dret

1r.  Obra a l’expedient administratiu l'informe de la secretaria i la fiscalització de la intervenció 
municipal.

2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
l’article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats 
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  contracte  menor  d'obres  de  la  pintura  de  la  senyalització  horitzontal, 
accessos  i  portes  de  l'aparcament  soterrat  de  l'avinguda  Burgos,  amb FROILAN  MARTIN 
GARCIA, que s'ajustarà al pressupost detallat que s'adjunta en aquest mateix acord.

Segon. El  contracte s’executarà de conformitat  amb el  pressupost,  amb el  següent  règim i 
condicions bàsiques:

a)   Objecte:  Pintura senyalització horitzontal, accessos i portes de l'aparcament soterrat de 
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l'avinguda Burgos.

b)   Vigència:  Quinze dies

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 6.500  i 1.365  

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura,en un sol  
pagament  en  acabar  les  prestacions  del  contracte,  prèvia  recepció,  conformació  tècnica  i 
aprovació de la factura per l'òrgan competent.

Les factures es podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i 
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista:

Les  obligacions  essencials  son  les  que  es  derivan  del   l’oferta  que  ha  presentat  el  
contractista, en tot allò que no s’oposi al règim jurídic d’aquest contracte menor.

f)   Règim jurídic:  Per  la  naturalesa administrativa  d’aquest  contracte  menor,  en tot  allò no 
previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i normativa de 
desenvolupament.

Tercer. Aprovar el document comptable annexo d’autorització i disposició de crèdit (AD), per  
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1404 1533 22799 del pressupost general 
vigent.

Quart.  Notificar el  present acord a FROILAN MARTIN GARCIA i  donar compte als 
serveis econòmics municipals.

5. Nomenament interí tècnica de cultura

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1646/2015, relatiu a nomenament interí TÈCNIC/A CULTURA

II. Relació de Fets

1. Que en sessió ordinària celebrada el passat dia 12 de febrer de 2016, la Junta de Govern 
Local, de l´ajuntament de Badia del Vallès, va acordar concedir a la funcionària senyora Victòria 
Henderson Eguiluz, una excedència per un període de dos anys, amb efectes del dia 1 de març 
de 2016.

2. Que la referida funcionària, prestava els seus serveis con a Tècnica del servei de Cultura.

3. Que l´esmentat servei necesita ser dotat de personal suficient a fi de poder portar a terme la  
dinamització  cultural  del  municipi  i  la  gestió  dels  actes  socioculturals  que  es  programen, 
assessorar  i  donar  suport  a  les  entitats  i  associacions  culturals  del  municipi,  programar  el 
calendari d’actes festius del Municipi i coordinar les activitats derivades del mateix, coordinar-se 
amb entitats i agents del territori o de fora per a la realització d’accions i projectes, mantenir 
contactes amb tercers (institucions públiques, associacions, fundacions, companyies, artistes, 
museus...) per tal de dur a terme activitats i augmentar els recursos disponibles.   

4. Que es va realitzar un procés de selecció, acta adjunta, els passats dies 2 i 3 de febrer de 
2016,  mitjançant  oferta  emesa  al  Servei  Municipal  d´Ocupació  de  Badia  del  Vallès,  i  a  l
´Associació de professionals de la gestió cultural de Catalunya. 

Que  la  primera  candidata,  senyora  Desireé  Povedano  Sánchez,  ha  manifestat  la  seva 
disponibilitat per a incorporar-se al lloc de treball.
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5. En data de 2 / març / 2016, s´ha emés informe al efecte.

III. Fonaments de dret

1r. Arts.10.1 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

2n. Arts. 124 i 125.2 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals  
vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997 de 31 
d’octubre.

3r. Arts 55 f), 94 i 97 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del  
personal al servei de les entitats locals.

4t. Art. 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual s’aprova el Text Refós de la  
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

5è. Art. 3.2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria  
pressupostaria, tributaria i financera para la correcció del dèficit públic,

6è. Acord de ple municipal de Badia del Vallès de data 30 de maig de 2012.

7è.  Conveni  col·lectiu i  acord regulador  de condicions  vigents d’aplicació a l’ajuntament  de 
Badia del Vallès.

8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d´alcaldia núm. 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Nomenar interinament i per màxima urgència, a la senyora Desireé Povedano Sánchez, 
amb la categoria de tècnica de cultura, l’objecte del nomenament interí és per la cobertura de la 
vacant de la funcionària senyora Victòria Henderson Eguiluz, la incorporació no serà abans del 
7 de març de 2016, i fins a la reincorporació de la substituida o la cobertura definitiva de la  
vacant,  o  bé,  fins  a  que organitzativa i/o econòmicament,  es  procedeixi  a  la modificació o 
extinció d´aquest lloc de treball, la jornada setmanal serà de 37,5 hores, i una retribució bruta 
mensual de 1644,44 euros.

Segon. El  cost salarial fins el 31 de desembre de 2016 serà de 10912,56 euros bruts amb 
càrrec a la partida núm. 0703.3301.12001, de 4492,47 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 
0703.3301.12100, de 3347,66 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 0703.3301.12101, de 
535,26 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 0703.3301.15000 i de 12110,49  euros amb 
càrrec a la partida núm. 0703.3301.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a  
les nòmines corresponents de l’any 2016.

Tercer.  Notificar el  present acord a l´interessat,  a l’àrea corresponent,  al  comitè 
d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

Finalitzats els punts de l'ordre del dia s'aproven els següents acords:
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Temes d'urgència

6. Adjudicació poda de l'arbrat del municipi 2016-2017

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2280/2015, relatiu al contracte de  serveis de poda de l'arbrat del municipi 
2016-2017.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de parcs i jardins de l'àrea del Territori, de data 27 de novembre de 
2015,  s’acredità la necessitat  de contractar  el  servei  de «realització del  servei  de poda de 
l'arbrat del municipi», en atenció a  complir els fins institucionals pels motius següents: la poda 
de l’arbrat urbà és una feina indispensable que es du a terme per motius estètics, fitosanitaris, 
per mantenir un desenvolupament correcte dels arbres i sobretot per garantir la seguretat i el 
benestar dels ciutadans. 

2.  Per  acord  de Junta de Govern Local  de data  18 de desembre de 2015 es  va  aprovar 
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de realització del servei de 
poda de l'arbrat del municipi de Badia del Vallès, amb un pressupost de 187.498,00 euros,  
sense IVA.

3. Realitzada la convocatòria pública de la licitació i finalitzat el termini per a la presentació de 
proposicions es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de proposicions per la Mesa 
de  Contractació,  que  en  sessió  de  data  22  de  febrer  de  2016,  va  formular  proposta 
d'adjudicació en favor de TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS 
S.A. (TALIO), per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i  
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 2 de  
març de 2016.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen als articles 53, 146, 
151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la  
Llei de contractes del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 
14  de  novembre,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  i  de 
conformitat  amb  les  facultats  delegades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’alcaldia  número 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa 
de Contractació en la sessió de data 22/02/2016 i, en la seva virtut,  adjudicar a l'empresa  
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A.(TALIO),  com l’oferta 
més  avantatjosa  presentada,  el  contracte  de  serveis  de  poda  de  l'arbrat  del  municipi  
2016-2017, per l’import total anual de:
Any  2016................34.921,35 euros, sense IVA.
Any  2017................35.041,82 euros, sense IVA.
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Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici 2016, 
per l’import de 42.254,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1204 1711 22799, amb el  
compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis successius amb la consignació 
pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació. 

Tercer.  Designar  com a responsable  del  contracte,  la  Sra.  Vanesa  Chavero Bellido,  càrrec 
Tècnica de Medi Ambient. 

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a tots els licitadors del procediment i publicar-lo al 
perfil del contractant.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

Publicar l’adjudicació d'aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el 
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte.

Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei  
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

7.  Contracte  menor  serveis  suport  programes  de  promoció  social  i  acompanyament 
educatiu, Primera Infància i família i infància

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  522/2016,  relatiu  als  Programes  de  Promoció  Social  i  Acompanyament 
Educatiu a primera infància i família i infància.

II. Relació de Fets

1. Per informe dels serveis gestor de l’Àrea d’Acompanyament a les persones de data 29 de 
febrer,  s’acredita la necessitat,  idoneïtat  i  eficiència  d'aquest  expedient  de contractació en 
atenció a El concurs per a la gestió d'aquest servei s'ha retardat, amb la qual cosa caldrà fer un 
contracte menor.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de de Suport als Programes de Promoció Social i  
Acompanyament Educatiu a Primera Infància i família i Infància

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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a) Objecte: servei de suport als programes de primera infància i família i infància de Badia  
del Vallès 2016

b) Vigència: dos mesos (Març i Abril)

c) Preu del contracte 14000€ 

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 
mitjançant  el  sistema  d’abonaments  fraccionats  contra  lliuraments  parcials  de 
prestacions, de forma mensual), prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la 
factura per l'òrgan competent. Les factures  es podrán presentar en format electrònic, 
identificant  el  codi  DIR  3:  L01089045,  i  amb  les  característiques  i  condicions  que 
reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal: 

https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: 

i .Desenvolupar el suport que es requereixi des de l’Ajuntament de Badia del Vallès als  
programes de primera infància i família i infància.´

ii. Contractar el personal necessari per implementar aquest suport: 7.1. El personal que 
ha de tenir el projecte de suport als programes d’infància i esport  és el següent:

Dos educadors/es socials a 25h
Un educadors/es socials a 35h
dos monitors/es lleure de petita infància a 7’5h 

iii. Facilitar les dades de seguiment del servei.

iv.  Facilitar  sempre  que  es  demanin  per  part  de  l’Ajuntament,  els  comptes 
corresponents  a  la  despesa  del  projecte:  nòmines,  despeses  per  substitucions, 
despeses d’activitats. Un cop acabat l’exercici, es revisaran els comptes definitius. 

v. Complir aquelles d’altres condicions tècniques i jurídiques del plecs reguladors, el 
contracte administratiu i el marc legal i reglamentari general o sectorial d’aplicació.

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no 
previst serà d’aplicació el  RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i  
normativa de desenvolupament.

Tercer.  Aprovar  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1003.2318/22799 del pressupost general  
vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord a  FUNDACIO PERE TARRES i  donar  compte als  serveis 
econòmics municipals.

8. Aprovar expedient contractació serveis suport de promoció social i acompanyament 
educatiu a primera infància i família i infància

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  76/2016,  relatiu  a  Contracte  de  serveis  de  suport  als  programes   de 
promoció social i acompanyament educatiu a primera infància i família i infància de Badia del 
Vallès.
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II. Relació de Fets

1. Per informe del servei Àrea d'acompanyament a les persones, de data  3 de març de 2016, 
s’acredità la necessitat de contractar aquest serveis, en atenció a és necessària per a complir 
els fins institucionals, pels motius següents: a) la prioritat d'atendre les necessitats dels infants i  
els adolescents del municipi, tenint en compte el models de bon tracte infantil i els drets dels 
infants. b) La llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats en la infància i l’adolescència suposa que els  
Ajuntaments  hagin  de  realitzar  accions  per  a  la  prevenció  de  l’exclusió  social  d’infants  i  
adolescents. c) L’Ajuntament de Badia del Vallès té una llarga trajectòria en la dinamització 
d’infants i adolescents al territori i té engegats uns programes de fort abast i impacte que cal 
continuar per tal d’assegurar les oportunitats d’infants i adolescents..

2.  Instruït  l’expedient  arran  la  provisió  d’Alcaldia  de  data  3  de  març  d'enguany,  consta  a 
l’expedient  l’informe  de  tramitació  tècnica  de  l’esmentat  servei  gestor,   amb  els  plecs  de 
condicions administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient regulació i  
execució del contracte. 

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord amb el  que es  disposa als  articles  10,  22,  23,  110,  151, 154, 156, 169, 174 i  
concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 
14  de  novembre,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  i  de 
conformitat  amb  les  facultats  delegades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’alcaldia  número 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  oferta 
econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris  d'adjudicació,  del  serveis  de  suport  de 
promoció social i acompanyament educatiu a primera infància i família i infància de Badia del 
Vallès, amb un pressupost de total net de 87.650,00 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de Prescripcions 
Tècniques que regiran aquesta contractació.

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la 
Província  de  Barcelona,  perquè  durant  el  termini  de  15  dies  a  partir  de  l'endemà  de  la 
publicació al BOP els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import total de 
61.600,00  euros, IVA inclòs, corresponents a la part estimada del contracte per a 2016, amb 
càrrec a la partida 1003. 2318. 22799 del pressupost vigent, i acordar el compromís de dotar 
els pressupostos municipals de l'exercici de 2017 de consignació pressupostària adequada i 
suficient, a la qual restaria condicionada aquesta contractació.

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor  Cantador,  aixeca  la  sessió  essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts,  el  qual,  com a 
Secretària municipal, en dono fe.
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