AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3
D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
tres d’agost de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop i Tous
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que s’ha rebut proposta de la Fundació Pere Tarrés per a la
realització de cursos de formació en aplicatius i aplicacions mòbils i de xarxes
socials per a majors de seixanta-cinc anys. Per a gaudir d’aquesta oferta, sense
cost per a l’ajuntament o els inscrits, només cal assolir un nombre mínim de
participants i ser escollit d’entre els municipis i entitats sol·licitants. Avaluada
molt positivament l’oferta, des de la regidoria de benestar social es presentarà la
sol·licitud.
- Informar també que, en qualitat de beneficiari de la línia de subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per l’anualitat de 2017 s’ha rebut una bestreta equivalent
al 50% del total de l’ajut. La resta es percebrà quan es justifiqui la despesa total
en serveis inclosos al capítol 2 del pressupost municipal de despeses.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER AL SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL, CURS 20162017.

Es dóna compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 14 de
juliol de 2017 s’han aprovat, entre d’altres, la convocatòria i les bases
específiques que han de regir el procediment per a la concessió de
subvencions dels centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal, Curs 2016-2017.
Examinada la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria en la qual es desglossen els costos i ingressos que ha suportat o
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obtingut l’ajuntament i demés documents que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la
Diputació de Tarragona, per a la concessió de subvencions dels
centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per
al curs 2016-2017.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per a concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes que disposa la
base cinquena de la convocatòria.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE
JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A
CATALUNYA.

Es dóna compte de la següent proposta:
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Vista la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre
convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades
a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC número 7419, de 25 de juliol de
2017).
Examinats els requisit objectius de la convocatòria referida, en especial que la
xifra d’atur registrat entre els menors de 30 anys sigui superior a 20 persones,
es constata que l’ajuntament els compleix i, per tant, esdevé potencial
beneficiari d’aquests ajuts.
Conscients de la dificultat d’accés dels joves amb formació reglada o aptitud
laboral per accedir al mercat de treball o per consolidar-s’hi se’ns planteja la
possibilitat de contractar quatre persones joves per donar resposta a diverses
necessitats puntuals derivades de la prestació dels serveis municipals.
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració de
la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual
es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament de Treball Afers Socials i Famílies per a la concessió
de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
regulada per l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost.

Segon.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim per a l’execució del projecte
esmentat.

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la
Generalitat.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA
PERSONA EN RÈGIM LABORAL NO FIX I MITJANÇANT EL
CONTRACTE TEMPORAL, PER TAL DE COBRIR EL TORN DE
SERVEI DE VIGILANT MUNICIPAL TIP 003 EN SITUACIÓ D’IT
MENTRE ES PROVEEIX LA PLAÇA PER LA BORSA DE TREBALL A
CONVOCAR A L’EFECTE.

Es dóna compte de la següent proposta:
Tramitat l’expedient núm. 2017/005(187) de convocatòria de la provisió
mitjançant concurs oposició lliure per crear una borsa de treball per a proveir,
amb caràcter temporal, places del servei de vigilants i/o agutzil, en règim de
funcionari interí, només dos dels aspirants presentats varen assolir la condició
de membres per formar part de la borsa.
El primer d’aquests fou cridat per substituir el vigilant amb núm. de tip 001, que
fou reassignat a tasques administratives, i que posada de manifest la situació
de baixa per incapacitat temporal del vigilant municipal amb TIP 003 des del
dia 23 de juny de 2017, moment en el qual i fins a la data ha estat substituït
per l’agutzil en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies
del seu lloc de treball, el segon dels candidats ha renunciat a la crida adduint
motius laborals.
Esdevé, doncs, del tot necessari contractar un efectiu per realitzar tasques de
reforç als vigilants municipals per mantenir el servei en funcionament amb
unes condicions similars a les habituals i mentre no es proveeixi nova borsa
de treball o es reincorpori l’agent TIP 003.
Respectant al màxim, com no podria ser d’altra manera, l’aplicació dels
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s’ha proposat aquest lloc de
treball interí al candidat que d’entre els presentats a la convocatòria
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recentment resolta i a dalt referida, va quedar eliminat durant la fase de
celebració de les proves físiques, obtenint la major puntuació respecte dels
altres opositors també eliminats en aquell mateix moment.
Atesa, doncs, aquesta voluntat i alhora necessitat de continuïtat amb la
prestació del servei.
Vist el que estableixen els articles 94 i concordants del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals en quant a la provisió dels llocs de treball per motius de màxima
urgència.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els
decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Contractar, en règim laboral no fix al Sr. Carlos Ramos Espinar, amb
DNI 47761523E, mitjançant contracte temporal, com a reforç als
vigilants municipals per mantenir el servei en funcionament amb
unes condicions similars a les habituals i mentre no es proveeixi la
borsa de funcionaris interins per a cobrir futures necessitats dels
vigilants municipals o es produeixi la incorporació del vigilant TIP
003 a qui substitueix.

Segon.

Procedir a donar d’alta a la Seguretat Social al treballador esmentat
per al període referit.

Tercer.

Notificar el contingut d'aquest acord a les persones interessades.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DEL
FERM DE DIVERSOS TRAMS DE VORERES A LA URBANITZACIÓ
MASIA DE BORONAT, SECTOR 43 DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
L’arquitecte de l’ajuntament, observada l’actuació preventiva de la brigada
municipal en la retirada dels panots de la vorera i senyalització de perill, va
informar respecte de la necessitat d’actuar sobre la vorera del carrer Tamariu,
tram comprès entre els carrers del Salze i l’Àlber, pel deteriorament del ferm
degut a la incidència de les arrels dels arbres existents a la mateixa, tot
descrivint les actuacions mínimes necessàries a executar, tal i com consta en
l’informe de data 4 de juliol, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Sol·licitada oferta a l’empresa PREXRTA (Miquel Tarrida, SL) ha presentat
pressupost per import de 5.706,28 euros (corresponents al pressupost
d’execució material de 4.715,93 euros, més 990,35 euros corresponents al
21% d’IVA).
Valorada aquesta oferta de com a adequada i raonable respectes dels treballs
a realitzar i del cost d’aquests a l’informe de l’arquitecte municipal, Sr. Josep
Llop i Tous, de data 1 d’agost de 2017, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, en els contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de
l’expedient únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
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Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 5.706,28 euros amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost municipal vigent.

Segon.

Adjudicar directament l’execució de les obres d’arranjament d’un
tram de 108 m2 de vorera del carrer Tamariu, comprès entre els
carrers del Salze i l’Àlber de la urbanització Masia de Boronat,
sector 43 del POUM, a l’empresa PREXRTA (Miquel Tarrida, SL)
per la quantitat total de 5.706,28 euros (corresponents al pressupost
d’execució material de 4.715,93 euros, més 990,35 euros
corresponents al 21% d’IVA) i d’acord, també, amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es
retindrà un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò
que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ
DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL L’AGULLA.
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Es dóna compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació,
es varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar
anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.
En data 21 de juny de 2017 es publica en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, núm. 119 l’anunci de licitació per un termini de 15 dies naturals
des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPT i al perfil del contractant,
publicat el dia 3 de juliol de 2017.
Dins del termini de licitació es varen presentar els següents interessats:
1.
2.
3.
4.

Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Privada En Xarxa
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

Comprovada la documentació administrativa per l’òrgan de contractació es va
acordar:
Admetre als següents licitadors:
1.
2.
3.
4.

Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Privada En Xarxa
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

La mesa de contractació es reuneix en data 19 de juliol de 2017 per l'obertura
del sobre A.
La mesa de contractació es reuneix en data 24 de juliol de 2017 per la
valoració de les ofertes contingudes en el sobre 2 i posteriorment procedeix a
l'obertura del sobre 3.
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"La valoració del sobre B s’efectuà de la següent manera:
— Valoració Criteri a: ASPECTES PEDAGÒGICS: 35 Punts.
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de
Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Universal Adventures, SL

29,583 Punts
33,167 Punts
32,417 Punts
27,250 Punts

— Valoració Criteri b: ASPECTES ORGANITZATIUS I DE GESTIÓ: 25 Punts.
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de
Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Universal Adventures, SL

19,760 Punts
22,345 Punts
19,628 Punts
19,440 Punts

— Valoració Criteri C: MILLORES TÈCNIQUES: 25 Punts.
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de
Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Universal Adventures, SL

21,333 Punts
20,667 Punts
22,333 Punts
18,667 Punts

Cal iniciar l’explicació de les puntuacions indicant que s’ha valorat cada ítem dels
previstos al plec de clàusules administratives particulars conformement al plec de
prescripcions tècniques i atorgant un valor de 0 a 5 punts a cadascun dels ítems o
conceptes en que es subdividien els apartats dels criteris d’adjudicació.
Així, en cadascun d’aquests conceptes desglossats s’opta per atorgar una puntuació
màxima de cinc punts a aquella proposta que conté tots els elements que
tècnicament la defineixen ja sigui per comparació amb la resta de les presentades, ja
sigui per definició legal o deontològica.
Vistes les diverses propostes de les 4 empreses licitadores i prenent com a
referència l'estàndard tècnic i normatiu segons les bases publicades per l'Ajuntament
del Catllar, així com la legislació vigent de les diverses administracions que regulen
el sistema educatiu en el primer cicle d'educació infantil. Aquesta valoració ha estat
realitzada, com a comitè d'experts fruït de la pròpia praxis en l'àmbit educatiu i de la
gestió educativa.
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En la taula de baremació adjunta es poden apreciar aquestes notes i s’hi detallen les
puntuacions atorgades a cadascun dels licitadors.
Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, s’estableix el següent
quadre resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors, ordenats en forma
decreixent i que s’eleva a la Mesa de contractació:

Licitador
Fundació Sociosanitària i
Social de Santa Tecla
Fundació Privada En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

Criteri a
punts

Criteri b
punts

Criteri c
punts

Total punts

33,167
32,417
29,583
27,250

22,345
19,628
19,760
19,440

20,667
22,333
21,333
18,667

76,179 punts
74,378 punts
70,676 punts
65,357 punts

“
La mesa proposa aixecar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE
1
2
3
4

LICITADOR
Fundació Privada En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

PUNTUACIÓ
89,378 punts
82,072 punts
76,179 punts
68,105 punts

Per acord de Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2017, s’aprova la
relació classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, Fundació Privada En Xarxa, perquè
presenti la documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del
TRLCSP.
En data 31 de juliol de 2017, el licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, l'empresa Fundació Privada En Xarxa va
constituir garantia definitiva per import de 64.205,70 € i va presentar els
documents justificatius exigits.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
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-

-

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació
directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2017 va
acordar:
Primer.

Adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar, a l'empresa Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G43773712, per import de 214.019 €/curs, exempt d’IVA, amb
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de
les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció pel fet
de ser l’oferta amb major puntuació total, segons els criteris avaluats
en els sobres B i C, anteriorment indicats.

Segon.

Requerir a l'empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació,
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Tercer.

Nomenar responsable del contracte el Sr. Joan Díaz i Rull, com a
alcalde de l’ajuntament.

Quart.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat
en el procés de contractació, amb indicació dels recursos
procedents.

Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
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Sisè.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
DUES
DE
LES
TRES
CERTIFICACIONS D’OBRA RELATIVES ALS TREBALLS DE
MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS DEL
MUNICIPI PRESENTADES PER DUES DE LES ADJUDICATÀRIES.

Es dóna compte de la següent proposta:
Per acord de la Junta de govern local de 30 de març de 2017 es va adjudicar
el contracte per executar la neteja d’un total de 25 metres de franges
perimetrals de protecció contra incendis forestals en diverses urbanitzacions
del municipi, dividida en 3 lots.
L’arquitecte director dels treballs en data 31 de juliol de 2017 ha emès la
certificació única relativa als lots números 1 i 2, a l’haver-se completat la
totalitat dels treballs en els referits àmbits, per un import de 17.060,59 euros
(14.099,66 € més 2.960,93 € corresponents al 21% d’IVA) i de 17.725,04
euros (14.648,79 € més 3.076,25 € corresponents al 21% d’IVA),
respectivament.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de govern local adopti el següent
acord:
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Primer.

Aprovar la certificació única corresponent al lot 1 dels treballs de
neteja de franges perimetrals de protecció contra incendis forestals
a diverses urbanitzacions del municipi per un import de 17.060,59
euros (14.099,66 € més 2.960,93 € corresponents al 21% d’IVA).

Segon.

Aprovar la certificació única corresponent al lot 2 dels treballs de
neteja de franges perimetrals de protecció contra incendis forestals
a diverses urbanitzacions del municipi per un import de 17.725,04
euros (14.648,79 € més 3.076,25 € corresponents al 21% d’IVA).

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció i a les respectives
empreses adjudicatàries.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són les sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental, estenc la
present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.
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