Data de publicació: 11/02/2020

ACTA NÚM. 17 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 23 DE DESEMBRE DE 2019.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-tres de desembre de dos mil dinou, a la una del
migdia, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar
sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JUAN
CARLOS JEREZ ANTEQUERA, 1r. Tinent d’Alcalde
Hi concorren:
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

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

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En David Bote Paz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero

Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde

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
10/12/2019

1

2

DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Inici d'un acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de
contractes derivats per a l'adequació d'immobles de polítiques d´habitatge de l'
Ajuntament de Mataró. Import màxim d´adjudicació: 1.000.000,00 euros, IVA
no inclòs.

4

Iniciar el procediment de contractació de l’acord marc pel servei d’ impressió
de desplegables i cartells a les empreses Gráficas San Sadurni SLU, CG
Creaciones Gráficas SA i Norprint SL, per un import fixat com a màxim de fins
a 155.916,04 €, iva no inclòs.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei de Llicències d’Obres i Activitats5

Donar per complimentada la sentència del Jutjat contenciós administratiu
número 17 de Barcelona (recurs 362/18 ), que estima recurs contencios
administratiu contra la resolució de 2 de juliol de 2018 que imposava una
sanció de multa i l’anul·la.
PRECS I PREGUNTES

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

2

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 10 de desembre
de 2019

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

INICI D'UN ACORD MARC AMB VARIS EMPRESARIS PER A LA

POSTERIOR ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES DERIVATS PER A L'ADEQUACIÓ
D'IMMOBLES DE POLÍTIQUES D´HABITATGE DE L' AJUNTAMENT DE MATARÓ.
IMPORT MÀXIM D´ADJUDICACIÓ: 1.000.000,00 EUROS, IVA NO INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Per informe de data 25/10/2019, el cap del Servei d’Habitatge sol·licita la tramitació
d’un acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes
derivats per a l’adequació d’immobles de polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de
Mataró., per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
1.000.000,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
Tenint el compte les possibles pròrrogues i modificacions previstes en el present plec,
el valor estimat del contracte és de 2.200.000 euros.
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2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari 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 la previsió d’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 820400/15211Z/65000 del pressupost municipal que
s’aprovi per als exercicis 2020 i 2021.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
2. Atès el que disposen els arts. 13, 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. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació d’un acord marc amb varis empresaris
per a la posterior adjudicació de contractes derivats per a l’adequació d’immobles de
polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de Mataró., per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.000.000,00 euros, IVA no inclòs, pels dos
anys de durada inicial del contracte.
Tenint el compte les possibles pròrrogues i modificacions previstes en el present plec,
el valor estimat del contracte és de 2.200.000 euros.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert no 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 a 1.210.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la
partida 820400/15211Z/65000 d’acord amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2020: 605.000 € (doc. A_FUT núm. 130206)
Exercici 2021: 605.000 € (doc. A_FUT núm. 130209)
CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a la partida 820400/15211Z/78900 dels pressupostos de l’Ajuntament de
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Mataró que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi de poder atendre les
obligacions que meriti aquesta contractació durant l’expressada anualitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (6).

INICIAR EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACORD MARC

PEL SERVEI D’ IMPRESSIÓ DE DESPLEGABLES I CARTELLS A LES
EMPRESES GRÁFICAS SAN SADURNI SLU, CG CREACIONES GRÁFICAS SA I
NORPRINT SL, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM DE FINS A 155.916,04 €,
IVA NO INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2019, es va iniciar
el procediment de contractació de l’ acord marc pel servei d’ impressió de
desplegables i cartells per un import fixat com a màxim per l’ adjudicació del
contracte de fins a 155.916,04 €, iva no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
Han presentat oferta les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRAMAGRAF SCCL
GRÁFICAS SAN SADURNI, SLU
NORPRINT, SL
CG CREACIONES GRÁFICAS, SA
ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL
PRISMA ARTES GRÁFICAS, SLU
SERPER, SL

Mitjançant informe de data 29/10/2019, el cap de la u.a. del Servei de Compres i
Contractacions exposa que en l’ oferta econòmica presentada per l’empresa Serper,
SL consta un preu unitari (Flyers Consell FP) que supera el preu unitari màxim, per
tant es desestima la seva oferta.
En el mateix informe es procedeix a la valoració dels criteris
següent resultat:
1. GRÁFICAS SAN SADURNI, SLU: 94,84 punts
2. CG CREACIONES GRÁFICAS, SA: 93,70 punts
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automàtics, amb el

3.
4.
5.
6.

NORPRINT SL: 91,36 punts
GRAMAGRAF, SCCL: 90 punts
ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL: 81,85 punts
PRISMA ARTES GRÁFICAS, SLU: 72,61 punts

S’ adjunta informe amb el detall de les puntuacions.
Per tant resulten seleccionades per l’acord marc del servei d’ impressió de
desplegables i cartells les següents empreses: Gráficas San Sadurni SLU, CG
Creaciones Gráficas SA i Norprint SL.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Excloure de la licitació l’empresa Serper, SL, atès que ha presentat un preu
unitari (Flyers Consell FP) que supera el preu unitari màxim.
SEGON. Seleccionar per l’acord marc del servei d’ impressió de desplegables i
cartells a les empreses Gráficas San Sadurni SLU, CG Creaciones Gráficas SA i
Norprint SL.
TERCER. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de
contractes del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 155.916,04 euros, IVA
no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
QUART. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses seleccionades, en
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació, aportin:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 2.598,60 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) Gráficas San Sadurni SLU documentació justificativa d’estar al corrent amb la
Seguretat Social.
c) Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.
Advertint-los que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en la
següent posició.
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CINQUÈ. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
SISÈ. Disposar l’ import de 179.489,52 euros, iva inclòs, amb el següent detall:
Relació ADHOM FUT núm. 4686
Relació ADHOMFUT núm. 4786
Relació ADHOMFUT núm. 4790
Relació ADHOMFUT núm. 4748
ADHOMFUT núm. 4789
ADHOMFUT núm. 4788
ADHOMFUT núm. 128090
Relació ADHOMFUT núm. 4711
Relació ADHOMFUT núm. 4715
ADHOMFUT núm. 129542
ADHOMFUT núm. 130760
ADHOMFUT núm. 130759

33.613,32
7.522,38
7.522,38
91.923,32
2.910,47
2.910,47
663,08
16.560,40
6.563,70
3.300,00
3.000,00
3.000,00

SETÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides del pressupostos que s’aprovin pels exercicis 2020 i
2021, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les
expressades anualitats.
VUITÈ. Aprovar les següent operacions comptables inverses:
A/ núm. 127849
Relació AFUTC- núm. 4685
A/ núm. 128029
Relació AFUTC- núm. 4768
Relació AFUTC- núm. 4767
A/ núm. 127906
Relació AC- núm. 4739
Relació AFUTC- núm. 4740
A/ núm. 129538
AFUT/ núm. 129540
AFUT/ núm. 129931
Relació AFUT/ núm. 4779
Relació AC- núm. 4778
Relació AC- núm. 4701
Relació AFUTC- núm. 4703
Relació AC- núm. 4707

12.328,33
21.284,99
331,54
6.236,57
7.522,38
1.285,81
25.560,04
66.363,28
1.200,00
3.100,00
242,42
2.910,47
2.668,05
7.481,60
14.421,71
2.825,98
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Relació AFUTC- núm. 4708
AFUT/ núm. 128032
A/ núm. 130668
AFUT/ núm. 130757
AFUT/ núm. 130758

6.563,70
331,54
1.500,00
3.000,00
1.500,00

NOVÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei de Llicències d’Obres i Activitats5

DONAR

PER

COMPLIMENTADA

LA

SENTÈNCIA

DEL

JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA (RECURS 362/18),
QUE

ESTIMA

RECURS

CONTENCIOS

ADMINISTRATIU

CONTRA

LA

RESOLUCIÓ DE 2 DE JULIOL DE 2018 QUE IMPOSAVA UNA SANCIÓ DE
MULTA I L’ANUL·LA.

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de la Ciutat,
presenta la proposta següent:
“Per Sentència de data 12 de novembre de 2019, el Jutjat Contenciós-Administratiu
núm. 17 de Barcelona, ha decidit el següent:
“ESTIMO la demanda presentada per Janomar, S.A. i Janomar i Proud Associats,
S.L. i Breca Xander, S.L. contra la Resolució de 2 de juliol de 2018 que imposa una
sanció urbanística de 25.600 € i ANUL·LO la resolució objecte del procediment.
Sense costes.”
L’acte administratiu recorregut és l’Acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de
juliol de 2018, mitjançant el qual es va acordar imposar una sanció pecuniària a les
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societats mercantils Breca-Xander, S.L., Janomar, S.A., Janomar i Proud Associats,
S.L. i als Srs. V.M.C.M. i E.G.A. per import de 25.600 euros, per la comissió d’una
infracció urbanística molt greu tipificada per l’article 213.a) del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
El Jutge estima íntegrament la demanda interposada per les tres societats recurrents
contra l’acte administratiu impugnat perquè considera, en síntesi, que tot i que els
terrenys en els quals es va produir presumptament la infracció urbanística es troben
situats en zona no urbanitzable de desenvolupament agrícola i a més inclosa en
l'àmbit del Pla Director del Sistema Costaner i l’existència d’unes reparcel·lacions i
uns usos prohibits per l'ordenament, la reparcel·lació es va produir estant vigent el
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposició que va mantenir
la seva vigència fins a l'entrada en vigor de la Llei 2/2002, i que en el Decret Llei
1/1990 es va establir un termini de prescripció de quatre anys (art 279). En
conseqüència, la reparcel·lació va prescriure l'any 2004 i no pot ser sancionada. No
succeeix el mateix amb l'ús il·legal de les parcel·les el qual no havia prescrit atès que
en cap moment havia cessat.
A més, les tres societats recurrents propietàries dels terrenys no poden ser
considerades responsables dels fets executats il·legalment perquè la finca es trobava
arrendada a tercers i els propietaris no estan obligats a fer complir a un altre
particular les normes urbanístiques. Segons manifesta el Jutge no existeix tal
obligació i no es pot obligar a un propietari a que faci complir normes urbanístiques al
seu arrendatari i encara molt menys a uns sotsarrendataris, amb els quals no l’uneix
cap vincle. La funció de policia i de vigilància urbanística correspon de forma
exclusiva al municipi o, si escau comunitat autònoma, i no pot ser exercida per
particulars enfront d'altres particulars i en l'àmbit de les relacions civils entre ells. Per
tant, no existeix inobservança per part dels propietaris perquè no tenen el deure
d’actuar.
Per tant, conclou el Jutge que s’haurà d'estimar la demanda, en primer lloc per
entendre que qualsevol sanció per la reparcel·lació il·legal es troba prescrita i, en
segon lloc, per entendre que no existeix tipicitat i que les societats recurrents no
poden ser considerades culpables de la situació en la qual es troba la finca. A més,
entén que resulta excessiu i fora de normativa que s'imputi a les demandants una
responsabilitat sobre determinades actuacions il·legals en base a una inobservança
de dubtosa legalitat i nuls efectes pràctics.
La Sentència ha esdevingut ferma per Diligència d’Ordenació de 4 de desembre de
2019, notificada el següent dia 10 de desembre.
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 de data , proposo els següents ACORDS:

Primer.- DONAR PER COMPLIMENTADA la Sentència del Jutjat ContenciósAdministratiu número 17 de Barcelona, de 12 de novembre de 2019 (recurs abreujat
núm. 362/2018 F2), la qual anul·la i deixa sense efecte l’Acord de la Junta de Govern
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Local del dia 2 de juliol de 2018, mitjançant el qual es va acordar imposar una sanció
pecuniària a les societats mercantils Breca-Xander, S.L., Janomar, S.A., Janomar i
Proud Associats, S.L. i als Srs. V.M.C.M. i E.G.A. per import de 25.600 euros, per la
comissió d’una infracció urbanística molt greu tipificada per l’article 213.a) del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Segon.- EXECUTAR la Sentència en els seus propis termes, anul·lar l’acte
administratiu objecte del procediment, això és l’Acord de la Junta de Govern Local del
dia 2 de juliol de 2018, i revocar íntegrament el seu contingut anul·lant la imposició de
la sanció per import de 25.600 euros, per la comissió d’una infracció urbanística molt
greu a les tres societats recurrents i als Srs. V.M.C.M. i E.G.A., en qualitat de
llogaters de la finca.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 17 de Barcelona, de conformitat amb l’article 104 de la
Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; i també a les
societats Breca-Xander, S.L., Janomar, S.A., Janomar i Proud Associats, S.L. i als
Srs. V.M.C.M. i E.G.A.
La present Sentència és ferma i no és susceptible d’impugnació per cap dels recursos
ordinaris”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

FORA CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Juan Carlos Jerez
Antequera, indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una
proposta del CIM de Presidència, Bona Governança i reptes Mataró, del Servei de
Compres i Contractacions que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta
sessió.
La urgència és ratificada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 6
assistents a la Junta.
-servei de Compres i Contractacions-
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6 MODIFICAR L’ACORD MARC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI
DE

SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL MUNICIPI DE

MATARÓ, AMPLIANT EL SEU IMPORT EN 203.370,96 €, IVA INCLÒS

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord del Ple municipal data 6 d’ abril de 2017, s’acordà adjudicar l’ acord
marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en
el municipi de Mataró favor de
les empreses ABD Associació Benestar i
Desenvolupament, Gesex Atenció Domiciliària SL i Clece, SA, amb una durada de
dos anys, i possibilitat de pròrroga dos anys més. L’inici del contracte va ser el 5 de
maig de 2017.
2. Per Decret 11312/2017, de 29 de desembre, ratificat per acord de la Junta de
Govern Local de data 29/01/2018 es modificà l’acord marc en el sentit d’incrementarlo en 295.480,50 €, IVA no inclòs.
3. Per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2018, es va aprovar una
nova modificació per import de 577.792,01 €, IVA no inclòs.
4. Per acord del Ple municipal de data 4 d’abril de 2019, es va aprovar la pròrroga del
contracta i una nova modificació per import de 190.012,42 €, IVA no inclòs.
5. Mitjançant informe de data 20/12/2019, la cap del Servei de Benestar Social
sol·licita la modificació de l’acord marc incrementant el seu import en 203.370,96 €,
IVA inclòs, per tal d’atendre l’estimació dels serveis que es preveuen executar al mes
de desembre de 2019.
Aquesta modificació, unida a les anteriors, comporta un ampliació del 17,44 %
respecte a l’import de licitació de l’acord marc.
6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades dels acords
proposats a la partida 820201/231310/22799 del pressupost municipal aprovat per a
la present anualitat 2019.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
present contractació preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les
modificacions puguin superar el 50% de l’ import de licitació del contracte
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2. El Ple Municipal en acord de data 6 d’abril de 2017 va delegar en la Junta de
Govern Local l’aprovació de tota modificació que no superi els 300.000 €, IVA no
inclòs. Quan la suma de les modificacions aprovades per la Junta de Govern superi el
20% del preu del contracte, serà necessària l’aprovació pel Ple.

En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificar l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar
i atenció a la persona en el municipi de Mataró, ampliant el seu import en 203.370,96
€, IVA inclòs, per tal d’atendre l’estimació dels serveis que es preveuen executar al
mes de desembre de 2019.
Segon. Autoritzar i disposar a favor dels adjudicataris l’import de 203.370,96 €, IVA
inclòs, a càrrec de la partida 820201/231310/22799 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat (doc. AD_HOM C núm. 147682)”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

Juan Carlos Jerez Antequera
1r. Tinent d’Alcalde

M.Lluïsa Guañabens Casarramona
Secretaria General Accidental
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