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ACT A NÚM. 4 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 8 DE MARÇ DE 2021.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el 8 de març de dos mil vint-i-u, a la una del migdia, es
reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar sessió
ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr.
DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President
Hi concorren:
En David Bote Paz
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Excusa la seva assistència:
Núria Moreno Romero

4t. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, que certifica.
Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
1/03/2021
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2.

DESPATX OFICIAL
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3.

Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona en el recurs contenciós Administratiu núm. 262/2018A, interposat per C.L.G.C. i J.O.G., relatiu a liquidacions de l’IIVTNU.
-Servei de Compres i Contractacions-

4.

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de
senyalització horitzontal i vertical a la ciutat de Mataró, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 728.421,16 euros,
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2233/2021).

5.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE
SA, pel contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes
del municipi de Mataró, per un import de 41.457,28€.

6.

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del servei de suport informàtic per
l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte.
PRECS I PREGUNTES

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 1/03/2021

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3.
DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE
BARCELONA EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 262/2018-A, INTERPOSAT PER C.L.G.C. I
J.O.G., RELATIU A LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 9 de desembre de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona va dictar sentència estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu
núm. 262/2018-A, interposat per la senyora C.L.G.C. i el senyor J.O.G. contra els
següents decrets:
-

núm. 1063/2018, de 2 de febrer, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la
sol·licitud, presentada en data 2 de novembre de 2017 pel senyor J.O.G. i per
la senyora C.L.G.C., d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret
de les liquidacions núm. 3877128 i 387129, ambdues de quota 1.067,35
euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 16 de juny de 2014, de la finca
situada al carrer XXXX, XX ESC X X X, de Mataró.

-

núm. 6154/2018, de 4 de juliol, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit
l’escrit presentat en data 21 de febrer de 2018 pel senyor J.O.G. i per la
senyora C.L.G.C. i, en conseqüència, confirmar el decret 1063/2018, de 2 de
febrer, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la sol·licitud d’inici de
procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de les liquidacions núm.
3877128 i 387129, ambdues de quota 1.067,35 euros, de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la
transmissió de data 16 de juny de 2014, de la finca situada al carrer XXXX, XX
ESC X X X, de Mataró.

La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nuls
els decrets esmentats.
L’òrgan jurisdiccional motiva que l’article 221.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària (LGT), en relació amb les peticions de devolució d’ingressos
indeguts, especifica el règim aplicable als actes tributaris ferms:
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Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud
del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá
solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto
mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los
párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión
regulado en el artículo 244 de esta ley.
L’article 216 de la LGT enumera les classes de procediments especials de revisió, i
així la lletra a) es refereix a la revisió d’actes nuls de ple dret; la lletra c) es refereix a
la revocació; i la lletra d) es refereix a la rectificació d’errors.
L’òrgan jurisdiccional considera que dels escrits presentats per la contribuent es
deriva clarament que va emprar la via prevista a l’article 216 a), relatiu a la revisió
d’actes nuls de ple dret, en concret el contemplat a l’apartat a) de l’article 217.1, és a
dir, que l’acte impugnat lesiona els drets i llibertats susceptibles d’empara
constitucional, essent indiferent que no s’hagi al·legat el concret dret afectat. Tampoc
s’han desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals, ni la
sol·licitud manca manifestament de fonament.
Considera que l’Ajuntament hauria d’haver admès a tràmit la sol·licitud de
procediment de revisió d’actes nuls de ple dret, fet que no suposa l’anul·lació de les
liquidacions practicades, ja que prèviament cal haver seguit el procediment
administratiu establert per la Llei.
En conclusió estima parcialment el recurs interposat, ordena l’anulació des decrets
impugnats i la retroacció de les actuacions per tal que l’Ajuntament de Mataró admeti
la sol·licitud de revisió d’actes nuls de ple dret i la tramiti conforme a les normes
corresponents.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia núm. 4975/2019 de 19 de juny, proposo els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de desembre de 2019
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en virtut de la qual
estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 262/2018-A, interposat per la
senyora C.L.G.C. i pel senyor J.O.G. contra els següents decrets:
-

núm. 1063/2018, de 2 de febrer, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la
sol·licitud, presentada en data 2 de novembre de 2017 pel senyor J.O.G. i per
la senyora C.L.G.C., d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret
de les liquidacions núm. 3877128 i 387129, ambdues de quota 1.067,35
euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 16 de juny de 2014, de la finca
situada al carrer XXXX, XX ESC X X X, de Mataró.

-

núm. 6154/2018, de 4 de juliol, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit
l’escrit presentat en data 21 de febrer de 2018 pel senyor J.O.G. i per la
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senyora C.L.G.C. i, en conseqüència, confirmar el decret 1063/2018, de 2 de
febrer, en virtut del qual es va inadmetre a tràmit la sol·licitud d’inici de
procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de les liquidacions núm.
3877128 i 387129, ambdues de quota 1.067,35 euros, de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la
transmissió de data 16 de juny de 2014, de la finca situada al carrer XXXX, XX
ESC X X X, de Mataró.
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Tramitar el procediment de revisió d’actes nuls de ple dret previst a l’article 217
de la Llei general tributària, respecte de les liquidacions tributàries núm.
3877128 i 387129, ambdues de quota 1.067,35 euros, de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona, a través del procurador senyor Á.Q.C..

Votació: Ordinària
Vots Favorables: Unanimitat (8)

-Servei de Compres i Contractacions4.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I
VERTICAL A LA CIUTAT DE MAT ARÓ, PER UN IMPORT FIXAT COM A M ÀXIM
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 728.421,16 EUROS, IVA
NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE (EXP.
2233/2021).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Mitjançant informe de la cap del servei de mobilitat sol•licita la contractació del
servei de senyalització horitzontal i vertical per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 728.421,16 euros, IVA no inclòs, pels dos anys
de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 1.602.526,55 euros.
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2. Consta a l’expedient:
•
Informe de la secretària general
respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic.
•
Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les
partides corresponents del pressupost municipal, i la previsió de crèdit adequat i
suficient en els que s’ aprovin pels exercicis 2022 i 2023.

Fonaments de dret
1. Atès el que disposen els arts. 18, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de senyalització horitzontal i
vertical, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
728.421,16 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 1.602.526,55 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’
enviament de l’ anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART .Autoritzar la despesa de fins 881.389,60 €, iva inclòs , amb el següent
detall:
-

A núm. 21154 per import de 330.521,10 €

-

AFUT núm. 21155 per import de 550.868,50 €

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 a 2023, a
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fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.
Votació: Ordinària
Vots Favorables: Unanimitat (8)

5.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA FCC
MEDIO AMBIENTE SA, PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE MATARÓ, PER UN
IMPORT DE 41.457,28€.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
«Antecedents
Primer. En data 12 de novembre de 2018 s’adjudica el contracte del servei de
conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de Mataró a l’empresa
FCC Medio Ambiente SA per una durada de quatre anys, amb la possibilitat de
prorrogar-ho dos anys més.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’
Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens
l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys
i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
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-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària,
instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre
que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per
altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà
concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la
indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol
pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es
descomptarà de la liquidació del contracte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de
forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè.- En el mateix decret s’ordenava als tècnics responsables de cada contracte de
serveis i subministrament de tracte successiu l’aixecament d’una acta que signaran
conjuntament amb el contractista en la que es consignaran les circumstàncies que l’
han motivada i la situació de fet.
Setè. En data 10/05/2020 el responsable del contracte i el representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte, han aixecat acta en la que es posa de
manifest que al no ser possible realitzar la prestació des del 14 de març com a
conseqüència del Covid-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats
autònomes o l’Administració Local, s’ha hagut de suspendre de forma total la
prestació del servei de conservació i manteniment de les zones verdes del municipi
de Mataró.
En la mateixa acta que es consignen les despeses que seran objecte d’indemnització
per part de l’Ajuntament. Els imports que consten a l’acta són provisionals, a l’espera
que l’adjudicatari acrediti les despeses un cop finalitzat el període de suspensió.
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Vuitè. Aquesta acta es va aprovar per decret del Regidor Delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat núm. 3129/2020, de data 22 de maig.
Novè. En data 2 de juliol de 2020 es va signar el Decret 4481/2020, d´aixecament total
de la suspensió dels contractes de serveis amb motiu de la Covid-19.
Desè. L´empresa adjudicatària del contracte del servei de conservació i manteniment
de les zones verdes del municipi de Mataró, FCC Medio Ambiente SA, no ha facturat
en concepte de bestreta a càrrec de la indemnització.
Onzè. En data 3 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020023999, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables
soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Dotzè. En data 23 de desembre de 2020, el tècnic mig de la secció de jardineria del
Servei d’Espais Públics emet informe en el que, revisada la documentació aportada
per l’empresa FCC Medio Ambiente SA, es considera que acredita correctament les
despeses que ascendeixen a 41.457,28€.

Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal.
Decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 3129/2020,
de data 22 de maig, que aprova l’acta de suspensió.
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern
Local el següent acord:

Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE
SA per un import de 41.457,28€ d’acord amb la documentació presentada i l’informe
del tècnic mig de la secció de jardineria del Servei d’Espais Públics.
Segon. Abonar a l’empresa l’import de 41.457,28€, en concepte d’indemnització per la
suspensió del contracte.
Tercer. Aprovar el document comptable AD del 2021 núm. 11770, per import de
41.457,28€.
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Quart. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

Votació: Ordinària
Vots Favorables: Unanimitat (8)

6.
APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPORT INFORMÀTIC PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER UN IMPORT
FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A
522.000 EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL
CONTRACTE.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:

“Relació de fets
Mitjançant informe de la cap del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport
informàtic per l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 522.000 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la
possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions
contemplades en el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat
del contracte és de 1.148.400 euros.
Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del
sector públic.
 Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
les partides 120202/324100/21600 i 120202/920320/21600 del pressupost
municipal aprovat per a l’exercici 2021, i la previsió de la seva existència en
els pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 2022 i 2023.
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Fonaments de dret
D’acord amb el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de
juliol, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents:

Proposta de resolució
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de suport informàtic per
l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 522.000 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial
del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la
possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions
contemplades en el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat
del contracte és de 1.148.400 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats a
partir de l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de
proposicions.
QUART. Atendre la despesa total de 631.620€, IVA inclòs, a càrrec de les partides
120202/324100/21600 i 120202/920320/21600 del pressupost municipal i amb el
desglossament següent:
-Exercici 2021- Llista de documents A núm. 1202100615: import de 210.539,99€.
-Exercici 2022- Relació comptable A_FUT núm. 1202100170: import de
315.810,00€.
-Exercici 2023- Relació comptable A_FUT núm. 1202100614: import de
105.270,01€
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CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els
efectes del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la
corresponent partida dels pressupostos municipals que s’aprovin per a l’exercici 2022
i 2023, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present
contractació durant les anualitats esmentada”.

Votació: Ordinària
Vots Favorables: Unanimitat (8)

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues del migdia, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

L’Alcalde,

La Secretària General acctal.,

David Bote Paz

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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