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A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les 

catorze hores i quinze minuts del dia vint-i-quatre de maig l’any dos mil dinou, i tal com 

va anunciar-se en les convocatòries realitzades, es reuneixen per tal de dur a terme la 

sessió ordinària de la Junta de Govern. 

 

Presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, 

 

Amb la presència dels següents regidors:  

Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde.  

Sr. Carles Esquerda i Serrano. 

Sr. Jaume Timoneda i Nabau. 

 

A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del 

ROF, hi assisteix també la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem i el regidor Joan 

Baptista Pou i López. 

 

Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 

 

CONVOCATÒRIA 

 

1. Aprovació acta sessió anterior 

 

2. Aprovació de factures 

 

3. Aparcament 

 

3.1.- Concessió tarja d’aparcament individual 

 

4. Llicències d’activitats 

 

5. Contractació pública 

 

5.1.- Adjudicació de la concessió del bar del pavelló 

 

5.2.- Adjudicació del contracte del servei de manteniment de les piscines per a 

 l’any 2019 

 

5.3.- Adjudicació del contracte menor de l’obra d’ampliació dels ressalts dels 

passos de vianants de l’Avinguda Miquel Martí i Pol 

 

5.4.- Adjudicació del contracte menor de l’obra d’instal·lació de la rampa de 

 l’escola 

 

5.5.- Adjudicació contracte d’obra del lateral de la Plaça Catalunya 
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5.6.- Adjudicació per procediment negociat per raons artístiques d’actuacions de 

Festa Major d’Estiu 

 

5.7.- Adjudicació del contracte menor del concert del grup Bredda de la Festa 

Major d’Estiu 2019, per al dia 30 d’agost de 2019.  

 

5.8.- Adjudicació del contracte menor del subministrament i instal·lació d’equips 

tècnics per a la Festa Major d’Estiu 2019. 

 

5.9.- Adjudicació del contracte menor del concert de la Cobla Orquestra Costa 

Brava per a la Festa Major d’Estiu 2019, per al dia 01 de setembre de 2019.  

 

6. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del 

dia, que és el següent: 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Declarada oberta la sessió per la Presidència i havent-se procedit d’acord amb el 

contingut de la Llei municipal de Catalunya, a la distribució prèvia als regidors, de 

l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 10 de maig de 2019, es dóna per 

llegida.  

 

Es fa la següent correcció, a efectes de l’enviament de la mateixa a d’altres ens. En 

referència a l’acord del 2n (aprovació de factures), allà on diu: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació 

emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 34.327,64 € presentades 

en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 

Govern del dia 05-04-2019, i 

 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la 

Junta de Govern,  

 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR la relació de factures de data 24-04-19, que s’adjunta a 

l’expedient, i que importen un total de 34.327,64 €, amb càrrec a les partides 

pressupostàries corresponents del pressupost municipal vigent. 

 

Segon.- RECONÈIXER les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i 

disposar el pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de 

tresoreria.” 

 

Ha de dir: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació 

emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 47.539,21 € presentades 

en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 

Govern del dia 24-04-2019, i 

 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la 

Junta de Govern,  

 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- APROVAR la relació de factures de data 10-05-19, que s’adjunta a 

l’expedient, i que importen un total de 47.539,21 €, amb càrrec a les partides 

pressupostàries corresponents del pressupost municipal vigent. 

 

Segon.- RECONÈIXER les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i 

disposar el pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de 

tresoreria.” 

 

La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. No n’hi ha cap.  

 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda 

aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

2.- APROVACIÓ DE FACTURES 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació 

emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 10.880,71 € presentades 

en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 

Govern del dia 10-05-2019, i 
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Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la 

Junta de Govern,  

 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- APROVAR la relació de factures de data 24-05-19, que s’adjunta a l’expedient, 

i que importen un total de 10.880,71 €, amb càrrec a les partides pressupostàries 

corresponents del pressupost municipal vigent. 

 

Segon.- RECONÈIXER les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i 

disposar el pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de 

tresoreria.” 

 

La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

3.- APARCAMENTS 

 

3.1.- Concessió tarja d’aparcament individual 

 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució. 

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la 

condició de persona amb disminució que supera el barem que determina l’existència de 

dificultats per utilitzar transports públics col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 9 de maig de 2019, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la 

consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

Primer.- ATORGAR la Targeta d’aparcament individual per la persona amb 

disminució que ho ha sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 2 de l’any 2019. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals 

oportuns.” 

El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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4.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que el Sr. E. M. A., en representació de SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS 

SA, ha presentat documentació sol·licitant llicència municipal referent a una activitat 

de fabricació d’equips electrònics, situada al carrer La Coma, núm. 2A, del polígon 

industrial SAU3 del Palau d’Anglesola, 

Tenint en compte que d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i 

control ambiental de les activitats, l’activitat de fabricació d’equips electrònics es troba 

classificada amb l’epígraf 3.7 “Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, 

electrònics i òptics”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i 

Resultant que, verificada tota la documentació aportada i efectuades les comprovacions 

pertinents, el tècnic ha emès, en data 13-05-2019, un informe favorable al respecte,  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

Primer.- CONCEDIR llicència municipal al Sr. E. M. A., en representació de 

SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS SA, per a l’activitat de fabricació d’equips 

electrònics, situada al carrer La Coma, núm. 2A, del polígon industrial SAU3 del Palau 

d’Anglesola, 

Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer 

La Coma, núm. 2A, pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 

Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 

1a. utilització d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat.” 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

5.1.- Adjudicació de la concessió del bar del pavelló 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 24-4-19 va aprovar 

el Plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació  per a 

la concessió de la gestió del servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i neteja 

de les seves instal·lacions, i 
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Atès que en data 23-5-19 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per 

participar en l’esmentada licitació, i 

Atès que en data 24-5-19 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació 

definitiva del candidat admès i que va ser la següent:  

 
 

 

I, atès que en la mateixa data, la Mesa de Contractació ha elevat a l’òrgan de 

contractació la relació valorada, de l’oferta presentada, i que no han estat declarada 

desproporcionada o anormal, d’acord  amb el resultat següent: 

Licitador Millores 

 proposades 

Proposta 

econòmica 

 

TOTAL 

 

ESTEBAN LOPEZ 

GONZALEZ 

a)Explotació servei......17punts 

b)Millores.....................5punts 

c)Planning....................10punts 

 

40 punts 

 

72punts 

 

I, atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de 

l’expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat, és pel qual proposo a 

la Junta de Govern l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- ADJUDICAR el contracte per a la concessió de la gestió del servei públic del bar 

del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions al Sr. ESTEBAN 

LOPEZ GONZALEZ amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques 

aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per 

l’Ajuntament.  

 

Segon.- REQUERIR al licitador perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar 

des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el 

corresponent contracte administratiu. 

Núm. Data 

entrada 

Núm. de 

registre 

LICITADOR 

1 23-5-19 1084 ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ 
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al concessionari, amb indicació dels recursos 

procedents. 

Quart.- DONAR la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 

establert que disposa la LCSP.” 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.2.- Adjudicació del contracte del servei de manteniment de les piscines per a 

l’any 2019 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que cal contractar el servei del manteniment del complex de les piscines municipals 

per a la temporada estiuenca de l’any 2019, i 

 

Un cop valorada la sol·licitud presentada i que es correspon a la persona que l’any passat 

va ser adjudicatària del contracte de manteniment del recinte de les piscines i que la seva 

gestió va ser molt satisfactòria,  i 

 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un 

contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per 

raó de la quantia com del servei a prestar, i 

 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic,  és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- CONTRACTAR I ADJUDICAR el servei de manteniment del complex de les 

piscines municipals per la temporada estiuenca de l’any 2019, a la Sra. M.S.B. amb 

efectes des del dia 8-6-19. 

 

Segon.- APROVAR el Plec de condicions que ha de regir aquest servei, el qual s’adjunta 

al seu expedient. 

 

Tercer.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la 

partida corresponent del pressupost vigent. 

 

Quart.- REQUERIR la interessada per tal que comparegui a l’Ajuntament per signar el 

corresponent contracte i dipositi, abans, la fiança corresponent que importa la quantitat 

de 300 euros.” 
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Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.3.- Adjudicació del contracte menor de l’obra d’ampliació dels ressalts dels 

passos de vianants de l’Avinguda Miquel Martí i Pol 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que cal ampliar la base dels ressalts dels passos de vianants que es van instal·lar 

a l’Av. Miquel Martí i Pol de la nostra població en el sentit que la seva amplada és 

massa estreta i provoca un contacte entre els vehicles i els ressalts massa sobtat, i 

Atès que, mitjançant Providència de l’alcaldia de data 20 de maig de 2019, s’ha 

aprovat l’inici de l’expedient de contractació titulat “Ampliació ressalts passos 

vianants Av. Miquel Martí i Pol”, i 

Atès el pressupost presentat per l’empresa GARROFÉ SAU, a instància d’aquest 

Ajuntament , i 

 

Tenint en compte el contingut dels  informes de secretaria i d’intervenció, on diu que hi 

ha partida pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 

40.000.-€ (IVA exclòs), essent un contracte menor, és pel qual es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa GARROFÉ SAU, el contracte titulat “Ampliació 

ressalts passos vianants Av. Miquel Martí i Pol”, per un import de 2.915,87€, més l’IVA 

corresponent. 

 

Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i 

efectes.” 

 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.4.- Adjudicació del contracte menor de l’obra d’instal·lació de la rampa de 

l’escola 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera necessari instal·lar una rampa a l’edifici de 

l’escola de la Pl. Generalitat per tal de donar compliment al que disposa la Llei 13/2014, 

de 30 d’octubre, d’accessibilitat, la qual cosa facilitarà l’accés al centre escolar a totes 

aquelles persones que tinguin una mobilitat reduïda, i 
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Atès que, mitjançant Providència de l’alcaldia de data 20 de maig de 2019, s’ha aprovat 

l’inici de l’expedient de contractació titulat “Instal·lació rampa escola Pl. Generalitat”, i 

Atès el pressupost presentat per l’empresa DOMÈNECH SERRALLERS SL, a instància 

d’aquest Ajuntament , i 

 

Tenint en compte el contingut dels  informes de secretaria i d’intervenció, on diu que hi ha 

partida pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 40.000.-€ 

(IVA exclòs), essent un contracte menor, és pel qual es proposa a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa DOMÈNECH SERRALLERS SL, el contracte titulat 

“Instal·lació rampa escola Pl. Generalitat”, per un import de 3.536,83€, més l’IVA 

corresponent. 

 

Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i 

efectes.” 

 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.5.- Adjudicació contracte d’obra del lateral de la Plaça Catalunya 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que  aquest Ajuntament considera necessari millorar el ferm lateral esquerre de 

la Pl. Catalunya, en direcció al Poal, en el sentit que amb el decurs del temps el 

paviment existent s’ha deteriorat molt, i 

Atès que, mitjançant Providència de l’alcaldia de data 20 de maig de 2019, s’ha 

aprovat l’inici de l’expedient de contractació titulat “Millora ferm lateral esquerre Pl. 

Catalunya (direcció El Poal)”, i 

Atès el pressupost presentat per l’empresa Sorigué SAU, 

 

I tenint en compte que el pressupost presentat per l’empresa SORIGUÉ SAU és d’un 

import inferior al el preu de mercat actual, en el sentit que l’execució d’aquesta obra 

coincidiria amb la de remodelació de la Pl. 1 d’octubre, que ja està adjudicada a 

aquesta mateixa empresa i per tant, a nivell logístic, no tindrien tanta despesa ja que la 

maquinària  necessària ja està desplaçada a la nostra població, i 

 

Tenint en compte el contingut dels  informes de secretaria i d’intervenció, on diu que hi 

ha partida pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 

40.000.-€ (IVA exclòs), essent un contracte menor, és pel qual es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció del següent acord: 
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Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SORIGUÉ SAU, el contracte titulat “Millorar ferm 

lateral esquerre Pl. Catalunya (direcció El Poal)”, per un import de 4.267,04€, més 

l’IVA corresponent. 

 

Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i 

efectes.” 

 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.6.- Adjudicació per procediment negociat per raons artístiques d’actuacions 

de Festa Major d’Estiu 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la Cobla orquestra 

Rosaleda i del Quintet Excelsior per als dies 29 i 31 d’agost de 2019, respectivament, 

actuacions incloses dins del programa de la Festa major d’estiu 2019,  mitjançant un 

procediment negociat sense publicitat, en el sentit que es tracta d’actuacions que les té 

en exclusivitat un representant artístic de la zona, i 

 

Atès el pressupost presentat per l’empresa SUBIRÓS Representacions Artístiques SL, a 

instància d’aquest Ajuntament, i 

 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic,  és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa SUBIRÓS Representacions 

Artístiques SL la contractació de les següents actuacions artístiques: 

 

COBLA ORQUESTRA ROSALEDA 6.500 €, IVA exclòs 

QUINTET EXCELSIOR 2.800€, IVA exclòs 

 

Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la 

partida corresponent del pressupost vigent. 

 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari. 

 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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5.7.- Adjudicació del contracte menor del concert del grup Bredda de la Festa 

Major d’Estiu 2019, per al dia 30 d’agost de 2019.  

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’actuació del grup 

musical BREDDA, representat exclusivament per l’empresa LA VAN ESPECTACLES, 

durant els actes de la Festa Major d’estiu 2019. 

I, tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació anteriorment esmentada 

mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més 

adequat, tant per raó de la quantia com del servei a prestar, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic,  és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 

acord: 

Primer.- CONTRACTAR amb l’empresa “LA VAN ESPECTACLES” el contracte 

titulat “Contractació grup musical BREDDA”  i que importa un total de 650€, IVA 

exclòs, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient. 

Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la 

partida corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de 

l’Ajuntament procedeixi a la signatura del corresponent contracte.” 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.8.- Adjudicació del contracte menor del subministrament i instal·lació 

d’equips tècnics per a la Festa Major d’Estiu 2019. 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per al 

lloguer d’equipaments tècnics per a l’actuació de diversos grups musicals durant la 

Festa Major d’estiu 2019. 

 

I, tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 
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Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació anteriorment esmentada 

mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més 

adequat, tant per raó de la quantia com del servei a prestar, i 

 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic,  és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- CONTRACTAR el servei titulat “Lloguer equips tècnics” al Sr. HÈCTOR 

ROMÀ PIRÓ per un import de 2.150€, IVA exclòs, d’acord amb la documentació que 

consta a l’expedient. 

 

Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la 

partida corresponent del pressupost vigent. 

 

Tercer.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament 

procedeixi a la signatura del corresponent contracte.” 

 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.9.- Adjudicació del contracte menor del concert de la Cobla Orquestra Costa 

Brava per a la Festa Major d’Estiu 2019, per al dia 01 de setembre de 2019.  

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per a 

la contractació de l’orquestra Costa Brava per tal que actuï durant la celebració de la 

Festa Major estiu 2019. 

I, tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació anteriorment esmentada 

mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més 

adequat, tant per raó de la quantia com del servei a prestar, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic,  és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 

acord: 

Primer.- CONTRACTAR amb l’empresa “SEGUEIX LA FESTA SL” el contracte 

titulat “Contractació i adjudicació actuació musical Festa Major d’estiu 2019”  i que 
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importa un total de 8.500€, IVA exclòs, d’acord amb la documentació que consta a 

l’expedient. 

Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la 

partida corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de 

l’Ajuntament procedeixi a la signatura del corresponent contracte.” 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

 

No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les 15 

hores i 25 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono fe. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet 

aquesta còpia de l’acta a reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 


