AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-ú de desembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i
Mensa, 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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
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 14 DE
DESEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de desembre 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
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:
- Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya ens ha estat assignada una subvenció per import de 48.825,00 euros
amb la finalitat de finançar l’arranjament del camí de Tarragona.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE DECLARAR DESERT EL CONCURS DE LA TORRE
D’EN GUIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 19 d’octubre de 2017 es
va aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del servei de
Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació i s’aprovà el corresponent plec de clàusules
administratives.
Mitjançant anunci publicat al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la
Província número 219, de 14 de novembre de 2017, s’obrí el termini per a la
presentació d’ofertes, durant el qual únicament se’n presentà una a nom del Sr.
Joan Ramon Margalef Vizcarri.
Reunida la Mesa de contractació en sessió de data 5 de desembre de 2017 per
procedir a l'obertura de la documentació administrativa i de la proposta tècnica
es constatà que la documentació corresponent a la segona no complia
manifestament amb els mínims establerts al plec de clàusules administratives
en quant al contingut de la memòria de gestió establert a l’annex 4 per remissió
expressa de la clàusula novena del plec de condicions, essent inviable procedir
de conformitat a la clàusula 12 i remetre la documentació a un Comitè d’Experts,
essent, conseqüentment, desestimada per la mesa. A aquests efectes es
recomanà mantenir una entrevista amb el licitador per corroborar aquesta
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situació o la possibilitat d’esmena i millora de la documentació, reunió que es
feu efectiva el dia 12 de desembre de 2017 entre el Sr. Margalef Vizcarri, el
vocal Sr. Jordi Reina i la secretària de la mesa de contractació, concloent-se
que el proposant descartava continuar amb el procés.
Així doncs, i d’acord amb l’article 84 RGLCAP i 151.3 TRLCSP escau declarar
deserta la licitació a l’haver sobrevingut la manca d’oferta o proposició
admissible d’acord amb els criteris contemplats al Plec de condicions, tot
informant al licitador que si vol impugnar aquella decisió, en tant que acte de
tràmit qualificat, procedeix interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan
que el va dictar, la Mesa, o davant de l'òrgan de contractació, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
b) 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.
c) 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).
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
e) 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
f) 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.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament
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Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.

Declarar desert el procediment per a la contractació de la concessió
de la gestió del servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu,
mitjançant procediment obert, a l’haver sobrevingut la manca d’oferta
o proposició admissible d’acord amb els criteris contemplats al Plec
de condicions.

Segon.

Notificar el present acord als interessats en legal forma.

Tercer.

Establir que contra la present resolució es podrà interposar recurs
d'alçada davant del mateix òrgan que la va emetre, la Mesa, o davant
de l'òrgan de contractació, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent de la seva notificació.

Quart.

Una vegada esdevingui ferm el present acte, procedir a l’arxiu definitiu
de l’expedient.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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 LES BASES DEL BAR RESTAURANT
DE LA TORRE D’EN GUIU.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local es declarà desert l’expedient de
contractació de la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la
Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació
per quant l’única proposta presentada no complia amb els requisits establerts
al plec de clàusules administratives particulars.
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Per al normal funcionament del servei esmentat escau obrir un nou procediment
de contractació per a la concessió de la gestió, incorporant al mateix l’informe
de legalitat emès pel Secretari Interventor en data 9 de juny de 2017.
Examinat, doncs, el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir el contracte, basat en el que regí l’anterior procediment de contractació,
tot incloent algunes precisions, esmenes i correccions, com la d’incrementar el
termini de durada del contracte que passa dels 3 anys més 2 possibles anys
addicionals de pròrroga als 7 anys de durada més una pròrroga potestativa de
fins a 3 anys de durada.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament
mitjançant acord adoptat en sessió de data 12 de juliol de 2016.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:

5
1.2.2.2 2017.044(784)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Primer.

Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del
servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que regiran la contractació de la concessió.
Tercer.

Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Perfil del
contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La senyora Teresa M Canela i Armengol, regidora de
l’ajuntament o persona en qui delegui.
La senyora M Goretti Gatell i Anglès, regidora de
l’ajuntament o persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’ajuntament.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari: La Senyora Berta Jarque Voltas.

Cinquè. Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.
Sisè.

Establir que contra la present resolució es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini
d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
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procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
PROPOSTA D’APROVACIÓ PLEC
ENLLUMENAT MAS DE CARGOL.

5.

CONDICIONS

LICITACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 15 de desembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries
per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del sector de
Mas de Cargol.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 15 de
desembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

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).
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-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Mas de Cargol mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de
licitació de 36.697,57 €, i 7.496,49 €, en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per
que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La Senyora Teresa M. Canela, regidora de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
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Secretari:

El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
La Senyora Berta Jarque Voltas.

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 43.194,06 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 35.697,57 €, pressupost net, i 7.496,49 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 165-62310 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts
posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PLEC
ENLLUMENAT COLL DE TAPIOLES.

CONDICIONS

LICITACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
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“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 15 de desembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries
per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del sector de
Coll de Tapioles.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 15 de
desembre de 2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

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 (DL 3/2016).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Coll de Tapioles mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de
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licitació de 37.169,22 €, i 7.805,88 €, en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per
que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La Senyora Teresa M. Canela, regidora de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari:
La Senyora Berta Jarque Voltas.

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 44.975,10 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 37.169,22 €, pressupost net, i 7.805,88 € en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 165-62310 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts
posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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’APROVACIÓ
ENLLUMENAT PINALBERT.

PLEC

CONDICIONS

LICITACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 15 de desembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries
per renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del sector de
Pinalbert.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 15 de
desembre de 2017.
S’han incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
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 (DL 3/2016).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb
la Disposició Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Coll de Tapioles mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de
licitació de 28.034,44 € i 5.887,23 € d’IVA€, en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT per
que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.

Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
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President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La Senyora Teresa M. Canela, regidora de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.
El senyor Anton M. Anglès Cunillera, enginyer de
l’Ajuntament.
Secretari:
La Senyora Berta Jarque Voltas.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 28.034,44 € i 5.887,23 € d’IVAIVA
inclòs, amb el desglossament següent: 37.169,22 €, pressupost net, i
7.805,88 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus
del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-62310 del
pressupost vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en
els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.

Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Setè.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament del Catllar, en el termini d’un mes, o un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu
comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PRORROGA CONTRACTE NETEJA CASA
DE LA VILA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2017 l’empresa Tarraco Higiene SL, en
tant que adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals de
la casa de la vila i de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola
l’Agulla, xa comunicar a aquest ajuntament que el dia 15 de juliol cessava en la
prestació dels serveis esmentats.
En data 17 de juliol de 2017 s’ha constatat efectivament aquest cessament
d’activitat.
L’ajuntament mitjançant decret 2017/365 de data 18 de juliol va contractar, de
forma urgent, el servei de neteja de les dependències municipals de la casa de
la vila atès que la prestació d’aquest no es pot interrompre ni afectar els serveis
municipals mentre es licita i adjudica un contracte integral de serveis de neteja.
Aquest nou contracte es va fer per un període 3 mesos, amb la previsió
d’efectuar el corresponent concurs dins d’aquest període.
Havent transcorregut el termini inicial de tres mesos sense que el concurs per
l’adjudicació del servei hagi finalitzat es fa necessari prorrogar el contracte
subscrit amb l’empresa Grup TESCO Facility, Management & Services.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.

Aprovar la prorroga del contracte de neteja de les dependències
municipals de la casa de la vila mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Grup TESCO Facility,
Management & Services per un import de 838,00 euros i 175,98 euros
d’IVA, fins l’adjudicació definitiva del nou contracte mitjançant el
corresponent concurs i per un període màxim de nou mesos.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920-22700 del vigent
pressupost.
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Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PRORROGA CONTRACTE NETEJA
ESCOLES.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2017 l’empresa Tarraco Higiene SL, en
tant que adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals de
la casa de la vila i de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola
l’Agulla, xa comunicar a aquest ajuntament que el dia 15 de juliol cessava en la
prestació dels serveis esmentats.
En data 17 de juliol de 2017 s’ha constatat efectivament aquest cessament
d’activitat.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de govern local de data 7 de
setembre va contractar, de forma urgent, el servei de neteja de les instal·lacions
de l’escola de primària de l’Institut Escola l’Agulla atès que la prestació d’aquest
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no es pot interrompre ni afectar els serveis municipals mentre es licita i adjudica
un contracte integral de serveis de neteja.
Aquest nou contracte es va fer per un període 3 mesos, amb la previsió
d’efectuar el corresponent concurs dins d’aquest període.
Havent transcorregut el termini inicial de tres mesos sense que el concurs per
l’adjudicació del servei hagi finalitzat es fa necessari prorrogar el contracte
subscrit amb l’empresa Grup TESCO Facility, Management & Services.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.

Aprovar la prorroga del contracte de neteja de les dependències
municipals de la casa de la vila mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista LYMM, SL, amb NIF B55575781, per un import de de 3.696,07 euros i 776,17 euros d’IVA,
fins l’adjudicació definitiva del nou contracte mitjançant el
corresponent concurs i per un període màxim de nou mesos.

Segon.

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 323-22700 del vigent
pressupost.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ SERVEIS COMPLEMENTARIS VIA
PÚBLICA.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Un dels membres de la brigada municipal ha presentat la baixa voluntària del
servei. Degut a l’acumulació de tasques que sofreix durant aquest període la
brigada municipal i fins a cobrir la vacant pel procediment de creació d’una
borsa de treball de peons de serveis comeses diverses (brigada), es considera
convenient que per continuar realitzant correctament la neteja viària i
manteniment de la via pública del municipi es contracti durant un mes un operari
mitjançant una empresa.
Per aquest motiu s’ha sol·licitat oferta a l’empresa VOLPAL Jardins i Serveis
SL, que importa la quantitat de 2.395,00 € i 502,95 € (IVA inclós)
respectivament.
D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, en
els contractes menors definits a l’article 122.3 la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
Atès que d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 es consideren contractes
menors quan es tracti de contractes d’obres els inferiors a 50.000 euros i
aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:
Primer.-

Adjudicar directament l’execució dels treballs de neteja viària i
manteniment de la via pública del municipi a l’empresa VOLPAL
Jardins i Serveis SL, per la quantitat de 2.897,95 euros (IVA inclòs).

Segon.-

Aprovar la despesa per import de 2.897,95 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.

Tercer.-

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ BASES BORSA TREBALL BRIGADA URGENT.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Arran de la comunicació de baixa voluntària del treballador el Sr. Ramon Tomàs
treballador de la brigada municipal, en règim d’interinatge, a data de meitats del
mes de desembre.
Donada la necessitat de cobrir aquest lloc de treball de manera urgent per tal de
donar continuïtat a la prestació del servei es fa necessari iniciar un procés selectiu
amb constitució de borsa de treball per tal d’incorporar com a mínim una persona
en substitució de la que causa baixa a dia d’avui.
Per part del secretari interventor s’ha procedit a la redacció d’unes bases que han
de regir el procés selectiu per constituir una borsa de treball per a personal de
brigada (peons de serveis de comeses diverses).
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.- Declarar el caràcter prioritari i essencial, pel manteniment del normal
funcionament i garantia en la continuïtat de la prestació dels serveis
municipals, les tasques de la brigada.
Segon.-

Procedir a la convocatòria del procés de selecció per constituir una borsa
de treball de brigada.
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Tercer.-

Aprovar les bases d’aquesta selecció.

Quart.-

Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOPT, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la web municipal.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ ADQUISICIÓ REMOLC.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera aconsellable per part de l’Ajuntament l’adquisició d’un remolc per
realitzar les tasques habituals de la brigada municipal. Aquest cal que sigui de
doble eix, de 900 kg, amb fre d’inèrcia, amb porta-taulons desmuntables,
laterals abatibles i desmuntables i una MMA (Massa Màxima Autoritzada) de
750 quilos per garantir el desenvolupament de les tasques habituals i
presentació de serveis que realitza l’ajuntament.
Es considera adequat recórrer al mercat per trobar un remolc a un preu
avantatjós, atesa l’oferta existent en aquest sector.
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa REMOLQUES SPEEDREM, SL, per a
realitzar aquesta compra degut a que aquesta empresa compta amb l’habilitació
professional necessària.
Vist que la junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia mitjançant
decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
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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 el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en
aquest supòsit es podran adjudicar directament.
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa per l’adquisició d’un remolc per
destinar-lo a tasques de la brigada municipal per import de 3.388 € .
Segon.- Adjudicar directament el subministrament del remolc a l’empresa
Remolques Sppedrem, SL per la quantitat de 3.388,00 €, (2.800,00 €
més 588,00 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PINTURA VESTIDORS TORRE D’EN
GUIU.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“Atès l’estat actual dels vestidors, ubicats a la Torre d’en Guiu, esdevé
necessari eliminar les antigues restes de pintura en mal estat, cal per això
realitzar treballs de massillat i pintat de sostres, parets amb pintura plàstica
blanca i esmaltat de portes i marcs amb esmalt blanc mate amb a la finalitat
d’allargar la durabilitat dels vestidors.
Consultada la qüestió s’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa APLINT
SCP, per quan compta amb l’habilitació professional necessària a més
d’experiència en l’execució de treballs similars, essent la seva oferta de
1.150,71 € (951,00 més 199,71 € corresponents al 21% d’IVA).
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que 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. En el contracte menor d’obres s’haurà d’afegir també el
pressupost.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.-

Adjudicar directament l’execució dels treballs de pintat dels
vestidors de la Torre d’en Guiu a l’empresa APLINT SCP per la
quantitat de 1.150,71 € (equivalents a 951 € més 199,71 €
corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.-

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients,
informant l’adjudicatari que el pagament de la factura corresponent
es retindrà un 2% en concepte de garantia definitiva, d’acord amb
els article 95 i 96 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ REMESA FACTURES.
Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 31 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017 (1) per un import de
72.385,43 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de govern local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de govern local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 31 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017
(1) i que ascendeix l’import total de 72.385,43 €.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat. ”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

23
1.2.2.2 2017.044(784)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
15. PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIÓ CLUB UKELELE.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, en nom i
representació del Club d’Ukeleles del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros al Club d’Ukeleles
del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament corresponents a l’any 2017.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
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No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
16. PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIÓ FUNDACIÓ CASTELL DEL
CATLLAR.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instancia presentada pel president del Patronat de la Fundació Castell
del Catllar, Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina en la que sol·licita d’aquest
ajuntament una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2017.
Vist que a la sessió constituent del Patronat de la Fundació Castell del Catllar,
de 30 d’abril de 2015, es va aprovar el projecte de viabilitat econòmica i de les
activitats previstes per als exercicis 2015 i 2016, essent aquest Ajuntament i la
Reial Societat Arqueològica Tarraconense les dues entitats fundacionals.
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Vist que a la sessió del Patronat de la Fundació Castell del Catllar, de 4 d’abril
de 2017, es va aprovar el pressupost per a l’exercici de 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 10.000 euros al Patronat de la
Fundació Castell del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament corresponents a l’any 2017.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
17. PROPOSTA REPARTIMENT SUBVENCIÓ EMATSA – ENTITATS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passar a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sens ànim
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades, en relació a
activitats d’interès general.
L’empresa EMATSA ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació
econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural
al Catllar, per un import de 10.750,00 euros.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’agost
de 2017 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual va ser
formalitzat entre ambdues parts el dia 10 d’octubre.
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D’acord amb el conveni signat és facultat d’aquest ajuntament i per tant de la
Junta de Govern Local el procedir a determinar les finalitats a que es destinarà
l’import atorgat així com l’import de cadascuna d’elles.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar la distribució de la aportació econòmica feta per EMATSA pel
foment de les pràctiques esportives i la difusió de la cultura d’acord
amb el següent quadre:
ENTITAT
Colla de Diables del
Catllar
Club Futbol Sala El Catllar
Atlètic
Ajuntament del Catllar
Ajuntament del Catllar

ACTIVITAT
Actes de foment de la
cultura
Pràctica del futbol sala

IMPORT
3.000,00€

Construcció de 4 caps
grossos
Instal·lació d’un parc de
Salut-Joves

3.000,00€
1.750,00€
10.750,00€

Total

Segon.

3.000,00€

Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades i a l’Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
18. PROPOSTA SUBVENCIÓ CORAL SANT NICASI.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“Vista la instancia presentada per la Sra. M. Dolors Solé i Barreras, en nom i
representació de la Coral Sant Nicasi del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2017.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.300 euros a la Coral Sant
Nicasi del Catllar per tal que pugui fer front a les seves despeses de
funcionament corresponents a l’any 2017.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
19. PROPOSTA SUBVENCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SANT ROC.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin
en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita
i el comptador de l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de quatre factures de l’enllumenat públic corresponent
als períodes del 16.02.2017 a 31.05.2017, per 2.102,53 euros, del 31.05.2017
al 15.06.2017, per 32,49 euros, del 15.06.2017 al 17.08.2017 per 143,02 euros,
i del 17.08.2017 al 20.11.2017, per 3.017,33 euros, el que fa un total de
5.295,37 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar la despesa de 2.647,69 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
16.02.2017 a 31.05.2017, del 31.05.2017 al 15.06.2017, del
15.06.2017 al 17.08.2017, i del 17.08.2017 al 20.11.2017,
presentades per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant
Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
20. PROPOSTA ACTIVITATS ESPORTIVES JUDO FAMÍLIA MEZQUA.
Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 11 de desembre de 2017 la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, veïna de la
urbanització Esplai Tarragoní, ha sol·licitat una subvenció, per a la passada
temporada 2016-2017, per a l’exercici i promoció d’activitats esportives per a la
pràctica de judo que exerceix el seu fill Javier Cabello Ortiz, de 19 anys i
categoria de menys de 73 kilograms, segons les bases aprovades per acord del
Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 2003 (publicades al BOP núm. 134,
d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en les
bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses de la temporada 2016-2017 que importa la quantitat de 3.380 €.
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Atès que per al pagament de l’import que s’atorgui serà necessari presentar la
documentació que determina la base desena.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar a la Sra. Antònia Ortiz Mezcua, en tant que representant del
seu fill, Javier Cabello Ortiz una subvenció per import de 676,00 €
(sis-cents setanta-sis euros) en virtut de l'establert a la base cinquena
de les bases reguladores dels ajuts, per a la pràctica del judo,
temporada 2016/2017 i de la dotació pressupostària de l’ajuntament
respecte als ajuts.

Segon.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà
aparellada autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de
les imatges dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva
objecte de subvenció.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a la interessada en legal forma, fent-li
avinent el següent:
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos
des de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim
fins el 31 de desembre de l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades,
pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el
termini establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions,
es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”

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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
21. PROPOSTA HORARI VIGILANTS 2018.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Per tal de fixar els horaris de la jornada laboral del vigilants municipals, s’han
dut a terme vàries reunions entre el Sr. Francesc Iborra i Martínez, actuant en
nom i representació del col·lectiu de vigilants municipals, el Sr. alcalde i/o el
regidor de personal de l’ajuntament, i/o l’adjunt de secretaria, i s’ha previst un
quadrant horari que s’adjunta entre allò pactat per ambdues parts, però pot ser
susceptible d’alguna modificació.
L’horari laboral dels vigilants municipals que actualment realitzen, diferencia les
tardes d’estiu de les d’hivern, i és el que es resumeix en el quadre següent:

Matí
Tarda

Estiu
07.00 a 15.30 h
15.30 a 00.30 h

Hivern
07.00 a 15.30 h
15.30 a 00.00 h

A banda de l’horari, el quadrant inclou i absorbeix, totes les festivitats, dies de
vacances i assumptes propis de cadascun dels vigilants de forma individualitzada,
tenint en compte els beneficis que en matèria de personal ha aprovat l’ajuntament.
També s’inclouen els torns de suport per a actes i celebracions que es preveuen
durant l’any 2018, com ara les festes majors d’estiu i d’hivern, diferents proves
esportives o la revetlla de Sant Joan; ara bé, alguns d’aquest actes, per motius
varis poden variar de dates o suspendre’s, però de moment estan fixats com a
molt provables; en el cas que això esdevingui caldrà corregir-ne el quadrant a
efectes del còmput d’hores anuals.

33
1.2.2.2 2017.044(784)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

En aquest quadrant previst, resulta que l’ajuntament encara disposarà d’un
romanent de 42,5 hores del TIP 002; 49 hores del TIP 004 hores, 38 hores del
TIP 005 i 38 hores del TIP 006, al seu favor, per poder atendre necessitats
concretes i puntuals de servei, com per exemple substituir el representant sindical
dels funcionaris quan aquest agafi permís per hores sindicals, o reforç de torn en
visites institucionals, etc. En cas d’acabar l’any amb un saldo negatiu, l’ajuntament
es reserva el dret de disposar d’aquestes hores durant el primer semestre de l’any
següent.
Vist l’informe favorable del secretari interventor de l’ajuntament que consta a
l’expedient, i en el qual es constat que el nombre d’hores efectives a fer pels
vigilants durant l’any 2018 és de 1.657,50 hores, d’acord amb el següent detall:
Total dies any 2018 (365 x 7,5 h)
Diumenges any 2018 (52 x 7,5 h)
Dissabtes any 2018 (50 x 7,5 h)
Vacances any 2018 (22 x 7,5 h)
Festius any 2018 (14 x 7,5 h)
Assumptes propis any 2018 (6 x 7,5 h)
Total hores efectives any 2018

2.737,50 h
-390,00 h
-375,00 h
-165,00 h
-105,00 h
-45,00 h
1.657,50 h

En qualsevol moment que es produeixin canvis de torn o altres motius de
modificació, caldrà anar actualitzant el quadrant; en el ben entès que prèviament
s’haurà d’haver comunicat el canvi de torn, altrament no tindrà cap efecte sobre
el còmput d’hores anuals.
Vist el que estableix l’article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral dels
vigilants municipals per a l’any 2018, d’acord amb la descripció que
consta a la part expositiva d’aquesta resolució i amb el quadrant que
consta a l’expedient i és dóna per reproduït.

Segon.

Advertir als interessats que:
- El present horari no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 15
dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i renúncia
a exercitar les accions legals previstes per a la seva impugnació.
- Col·lectivament o individual, i en funció de les necessitats del servei,
aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment contradictori
incoat a l’efecte.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma, i traslladarla als representants sindicals.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
22. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
CONTRACTE
ESPECTACLE PÚBLIC QUARTET MELT.

ARTISTA

AMB

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per la celebració del Nadal està previst realitzar una actuació artística al terme.
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa LA DESTILERIA SCP per la realització
de l’actuació QUARTET MELT pel dia 22 de desembre de 2017.
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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 de serveis, els d’import inferior
a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que al Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament el contracte de serveis a l’empresa LA
DESTIL·LERIA SCP per la realització de l’actuació de l’espectacle
Nadal amb el QUARTET MELT pel dia 22 de desembre de 2017,
per la quantitat de 4.053,50 euros (3.350,00 € més 703,50 €
corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
23. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS ARQUITECTE –
INFORMES URBANÍSTICS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“1.1. Conseqüència de diverses intervencions quirúrgiques a les que fou sotmès
l’arquitecte municipal, la tasca d’emissió d’informes en relació a les llicències
urbanístiques fou adjudicada a l’arquitecte Jonathan López Skoog.
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1.2. Degut a l’acumulació de tasques del departament d’urbanisme i a que
l’arquitecte municipal es troba posant en funcionament l’oficina de gestió
integral del territori, escau la contractació d’un arquitecte per tal de substituir-lo
en les tasques d’emissió d’informes en relació a les llicències urbanístiques que
hagi de concedir aquest ajuntament.
1.3. L’arquitecte Jonathan López Skoog, valorada positivament la tasca
realitzada i el coneixement del planejament municipal, ha presentat una oferta
dels seus serveis tècnics per al període comprés entre els mesos de gener a
juny de 2018. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de vuit mil set-cents
euros (8.700,00 €) i mil vuit-cents vint-i-set (1.827,00 €) d’IVA.
1.4. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 14 de desembre de
2017, un informe sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta
la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del
Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (endavant TRLCSP).
L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP.
Per tot això, proposo que la Junta de Govern local adopti els següents acords:
Primer.- Dur a terme el servei d’emissió d’informes en els expedients de
llicències urbanístiques durant els mesos de gener a juny de 2017,
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mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Jonathan López Skoog per un import de vuit mil set-cents euros
(8.700,00 €) i mil vuit-cents vint-i-set euros (1.827,00 €) d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit mil set-cents euros (8.700,00
€) amb càrrec a la partida 920.22730 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2017, automàticament prorrogat per al present exercici
econòmic fins a l'entrada en vigor del nou pressupost municipal, de
conformitat amb l'article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
24. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA LLAR INFANTS
BAOBAB.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“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.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2017 es va adjudicar
el contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar, a l'empresa
Fundació Privada En Xarxa.
Posteriorment es va procedir a la liquidació del contracte amb l’anterior
concessionària, emetent-se informe favorable a la devolució de la fiança
dipositada en garantia del compliment del contracte.
Per part de l’anterior concessionària s’ha fet entrega de tota la documentació
relativa als nens que assisteixen a la llar d’infants, tant dels del curs actual, com
dels que hi van assistir en cursos anteriors.
A la vista de l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent
acord.
Primer.

Retornar a la societat BAOBAB la fiança dipositada en aquest
ajuntament en concepte de garantia pel correcte compliment del
contracte de gestió de la llar d’infants municipal.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’empresa interessada, així com al
departament d’intervenció.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.
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25. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són dos quarts de set de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari.
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