Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 6 de setembre de 2018.
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, assistida per la Secretària en funcions, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 6 de
setembre de 2018, 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

Secretària en funcions de la Corporació: Sra. Yolanda Valldepérez Castells
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 16-08-2018.
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
4. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”.
5. Peticions varies.
6. Asumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 16-08-2018.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat,
la concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres a:


Endesa Distribución elèctrica, SLU., llicència municipal per modificació de centres de
transformació CT102521 i CT XQ082 i estesa de línia subterrània de mitja tensió al c/
Lleó XIII, c/ Pompeu Fabra, Ps. de les Quatre Carreteres i c/ Progrés. Exp. 63/2018.
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S. M. A., llicència municipal per reformes interiors d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
sense modificació d’estructura c/ Cervantes, núm. 28 Exp. 67/2018.

Devolució de la fiança d’obres:
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la
devolució de la fiança a les següents llicències d’obres:
 J. M. A.. Exp. 42/2018.
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir
permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la liquidació del tribut
corresponent a:






À. E. B., al carrer Girona, 106-A.
J. V. T. M., pol. Barranc de Lledó.
J. F. P., pol. Barranc de Lledó.
M. C. S. M., pol. Barranc de Lledó.
A. A. L., pol. Barranc de Lledó.

4. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”.
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 19 de juny de 2018, aprovà
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra "Arranjament del
carrer Sant Rafael i annexos".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Construcciones 3 G, SA.
Miguel Ángel Piquer Badia.
REGIMOVI, SL.
SERVIDEL, SLU.
EXXABER, SL.
Excavacions Vives Anguera, SL.
COVAN Obres Públiques, SL.
SOREA, SAU.
GICSA, SA.

Preu exclòs IVA
238.000,00 €
235.763,05 €
238.928,74 €
238.265,07 €
238.928,74 €
231.737,98 €
234.350,00 €
226.982,30 €
236.906,02 €

IVA
49.980,00 €
49.510,24 €
50.175,04 €
50.035,66 €
50.175,04 €
48.664,97 €
49.213,50 €
47.666,28 €
49.750,26 €

Millores
57.922,73
119.578,37
50.094,00
103.710,07
84.144,54
119.578,37
119.578,37
110.012,10
20.691,41

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

Preu
4,77
4,81
4,75
4,76
4,75

Construcciones 3 G, SA.
Miguel Ángel Piquer Badia.
REGIMOVI, SL.
SERVIDEL, SLU.
EXXABER, SL.
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Millores
7,27
15,00
6,28
13,01
10,56

Total
12,03
19,81
11,03
17,77
15,31
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4,90
4,84
5,00
4,79

Excavacions Vives Anguera, SL.
COVAN Obres Públiques, SL.
SOREA, SAU.
GICSA, SA.

15,00
15,00
13,80
2,60

19,90
19,84
18,80
7,39

Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
Efectuades les valoracions de les ofertes presentades, d’acord amb el que determina el Plec de
clàusules econòmiques administratives, l’oferta més econòmica no incursa en baixa temerària o
desproporcionada, ha estat la presentada per Excavacions Vives Anguera, SL. qui ha ofert
realitzar l’obra pel preu següent: 280.402,95 €, i la realització de la millora per import de:
119.578,37 €
A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. Construcciones 3 G, SA.
2. Miguel Ángel Piquer Badia.
3. REGIMOVI, SL.
4. SERVIDEL, SLU.
5. EXXABER, SL.
6. Excavacions Vives Anguera, SL.
7. COVAN Obres Públiques, SL.
8. SOREA, SAU.
9. GICSA, SA.
SEGON. Requerir l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL., per tal que en el termini de deu
dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per import de 16.528,15 €., equivalent al 5 per 100 del preu
d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de
disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per consultar
quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes
obligacions tributàries i amb al Seguretat social.
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
5. Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra “Remodelació del carrer Aire- Fase I”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació del carrer Aire - Fase I”, presentada per la
direcció de l’obra, per un import de seixanta-tres mil tres-cents vint-i-dos amb setanta-set cèntims
(63.322,77 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Aire- Fase I”, per un
import de 63.322,77 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.
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6. Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels
Frares”
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares i annexos”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de trenta-tres mil cinc-cents vuitanta-tres euros
amb cinqunata-nou cèntims (33.583,59 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis
tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares i
annexos”, per un import de 33.583,59 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.
7. Peticions varies.
a) E. B. B.
Vista la petició presentada pel Sr. E. B. B., en la que cedeix els drets que li puguin correspondre
sobre la titularitat de la concessió administrativa dels drets funeraris que actualment figuren a
nom del Sr. S. B. M., els del nínxol núm. 113 Bloc-A,a favor de la seva germana M. J. B. B. i els
del nínxol núm. 114 Bloc-A a favor del seu germà S. B. B..
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 113 Bloc-A a favor de la
Sra. M.J. B. B., l’expedició de nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 114 Bloc-A a favor del
Sr. S. B. B., l’expedició de nou títol i la liquidació de les taxes corresponents
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i adjudicataris i a intervenció de fons.
b) B. G. F.
Vista la petició presentada pel Sr. B. G. F. en la que exposa que és titular d’una targeta
d’aparcament per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que d’acord amb el de
disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones
amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça d’aparcament en front del seu domicili, per
mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que
figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat acorda:
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament al carrer
Àngel Guimerà cantonada amb carretera de la Galera a les immediacions del domicili del
sol·licitant, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol
d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat de la brigada municipal.
c) Associació de poetes “Poemes al Vent”
Vist l’escrit presentat per l’Associació de Poetes “Poemes al Vent”, en el que exposa que són un
grup de gent de les Terres de l’Ebre i del Matarranya que es van unir per crear una associació de
poetes amb l’afany de difondre la poesia a les nostres terres, per la qual cosa demanen una ajut
econòmic per fer front a les despeses de publicació del 4t. llibre de poemes col·lectiu, amb el títol
“Poemes al Vent 2018”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:

4

Ajuntament de
Santa Bàrbara

PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 100,00 € per ajudar a fer front a les despeses de
publicació del 4t. llibre de poemes col·lectiu.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària.
d) President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara
Atès que les passades festes majors l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara va
organitzar la festa d’Homenatge a la gent gran, per la qual cosa sol·liciten una aportació
econòmica de 1.000,00 euros per ajudar a fer front a les despeses ocasionades en l’organització
de la festa esmentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica sol·licitada de 1.000,00 euros €, per ajudar a fer front a
les despeses ocasionades en l’organització de la festa esmentada.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa
Bàrbara i a intervenció de fons.
e) Presidenta de la Associació Dones Planeres
Atesa la sol·licitud presentada per la Presidenta de l’Associació Dones Planeres, en la que
sol·licita un ajut econòmic per a poder fer front a les despeses de desplaçament ocasionades per
la participació en la Trobada Comarcal de Dones del Montsià, que es celebrarà el proper dia 5
d’octubre a la localitat d’Amposta i en el que participaran sòcies de l’entitat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic de 270,00 €, per a fer front a les despeses de desplaçament
ocasionades per la participació en la Trobada Comarcal de Dones del Montsià.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació Dones Planeres i a intervenció de fons.
f) O. R. E.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. O. R. E., en la que sol·licita aportació econòmica en
concepte d’esponzorització de l’equip de competició en muntanya i carretera OR BIKES de Santa
Bàrbara. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic de 150,00 €, en concepte d’esponsorització de l’equip de
competició en muntanya i carretera OR BIKES de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
g) C. G. M.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. C. G. M., on demana una sala de reunions per poder
celebrar puntualment assembles de grups de consum de les Terres de l’Ebre, l’Ateneu
Cooperatiu de les TE i productors orgànics de la zona.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per la utilització puntual de les dependències de l’hotel d’entitats per la
celebració de reunions i/o assemblees de grups de consum de les Terres de l’Ebre, l’Ateneu
Cooperatiu de les TE i productors orgànics de la zona.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al coordinador de l’hotel d’entitats.
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h) A. C. B.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. A. C. B., en el que sol·licita l’anul·lació del rebut
140102002228 corresponent al rebut de les taxes de brossa de l’immoble situat al Quarter Est.
Pol.9 Parc. 14 (Partida Pinet) exercici 2018, per estar duplicat amb el rebut 140102003208.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. L’anul·lació del rebut 140102002228 corresponent al rebut de les taxes de brossa de
l’immoble situat al Quarter Est. Pol.9 Parc. 14 (Partida Pinet) exercici 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari, al departament de taxes i preus públics i a
Base Gestió Ingressos Locals.
i) Associació DJ’S Santa Bàrbara
Atès que durant els actes de les Festes Majors 2017 i 2018 membres de l’associació de DJ’s
Santa Bàrbara van col·laborar en alguna de les activitats que s’hi van dur a terme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar les següents aportacions econòmiques:
• Festes Majors 2017, 500 €.
• Festes Majors 2018, 500 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de Fons i als beneficiaris.
j) Museu de les Terres de l’Ebre.
Atesa la sol.licitud del Museu de les Terres de l’Ebre per la designació d’un vocal suplent a la
Junta del Consorci del mateix, a més a més del vocal titular ja designat, per poder suplir
possibles absències a les reunions de la Junta del Consorci.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Designar com a vocal suplent de la Junta del Consorci del Museu de les TE a la
regidora de Salut, Ensenyament i Turisme, Sra. Laia Pla Coto.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
8. Assumptes diversos.
a) 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. 25 per un import de cinquanta-cinc mil dos-trenta
euros vint-i-set cèntims (55.230,27 €) i que comença amb la d’ Emma i Fills Inversions, sl.,
corresponent a sopar col.laboradors emissora municipal, per un import de 720,19 € i finalitza
amb la d’ECA, Entidad Col·laboradora de la Administración, slu., corresponent a la revisió ECA
instal.lació parc municipal, per un import de 32,80 €.
b) Aprovació, si s’escau, relació de Plusvàlues
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al segon
trimestre de l’any 2018, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, presentada per un import de 3.035,63 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, presentada per un import de 2.762,38 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada.
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c) Baixa rebut duplicat
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i recollida
domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2018 s’ha constatat la duplicitat dels
següents rebuts:
Número fix: 140-100-1401020***** i Número fix: 140-100-1401020***** a nom D. B.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut duplicat de l’exercici 2018 corresponent a la taxa per
recollida domiciliària de brossa urbana: Número fix: 140-100-1401020*****
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
d) Baixa rebuts erronis i liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i recollida
domiciliària de brossa urbana, corresponent als exercicis 2017 i 2018 s’ha constat l’existència
d’un error en la titularitat dels següent rebut:
Número fix: 140-100-1401020***** a nom de J.P. B.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2017 i 2018 corresponent a la taxa
per recollida domiciliària de brossa urbana:
Número fix: 140-100-1401020***** a nom de J. P. B.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per recollida domiciliària de brossa urbana,
corresponent a l’exercici 2017 i 2018, de l‘immoble situat al Quarter Sud Pol.11 Parc.60, d’aquest
municipi de Santa Bàrbara, a nom de la Sra. A. R. A.
QUART. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament de
taxes i preus públics.
e) Aprovació, si s’escau, Calendari de Fires 2019
Vist l’escrit presentat per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el que proposa el calendari de fires de
Catalunya 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar la proposta de calendari de fires presentat per a l’any 2019:


Dies 15 a 17 de novembre de 2019

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
f) Aprovació, si s’escau, ajuts d’urgència social
Vistes la sol·licitud d’ajuts d’urgència social presentats pels Serveis socials bàsics de l’ajuntament de
Santa Bàrbara.
Vistes les valoracions positives emeses per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consten a l’expedient com Annex I, en relació a la sol·licituds
presentades.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar les quantitats sol·licitades en la petició presentada d’ajuts d’urgència social,
d’acord amb les valoracions efectuades pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
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SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
g) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als col·laboradors en la
sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de març a juliol de 2018.
Atès que durant els darrers anys es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent:
R. B. C., 29 h. a 5,00 €
145,00 € TOTAL A PAGAR
SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció de fons.
h) Aprovació, si s’escau, programa d’actes de la Diada Nacional de Catalunya
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria corresponent, per la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya 2018.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
i)

Aprovació, si s’escau contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 14/2018-SE
Contractació del servei de publicitat de la fira de l’oli novell.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de publicitat de la XXII Fira de l’Oli novell,
dels Cítrics i del Comerç a celebrar el proper mes de novembre de 2018.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Missatges Gestió de
Comunicació, SL, per l'execució del contracte per un import de 480,00 €, IVA exclòs i 101,00 €
d'IVA.
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la
LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte per la publicitat de la XXII Fira de l’Oli novell, dels Cítrics i del
Comerç a celebrar el proper mes de novembre de 2018, amb la mercantil Missatges Gestió de
Comunicació, SL, atesa la necessitat de realitzar la cobertura informativa dels actes
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institucionals de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors
superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
 El responsable del contracte serà la Regidoria de Fires.
 El preu del contracte es fixa en 480,00 €, IVA exclòs i 101,00 € d'IVA .
 No es preveu la revisió de preus del contracte.
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
 L'òrgan comptable: oficina comptable.
 Destinatari: òrgan de gestió.
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatària.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
9. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou hores i
cinquanta-cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària en funcions, certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

9

