AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE
MARÇ DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del vint-idos de març de dos mil divuit, 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:
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
Carles Guillen i Montserrat
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 15 DE MARÇ
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/010(186)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de març de 2018, 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 Guillen 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:
- El Departament de Cultura de la Generalitat en el marc dels ajuts per a la compra
de llibres de proximitat ens ha comunicat que disposem d’un primer import de 725
€ a gastar a la Llibreria de la Rambla de Tarragona per a l’adquisició de novetats
editorials en català, volums que s’hauran d’adquirir abans del dia 18 de maig de
2018.
- Informar que ja tenim a disposició el vehicle adquirit a l’Agència Catalana de
l’Aigua, el qual podrà entrar en servei un cop reparat i posat a punt amb els canvis
de líquids i filtres, substitució de pneumàtics i alguna altra petita operació
d’arranjament i passada la inspecció tècnica oficial (ITV).
- En un especial que es publicarà durant la propera setmana santa el Diari de
Tarragona ens ha ofert fer publicitat turística del municipi. Es preveu una tirada
de la publicació de 15.000 exemplars encartats en el propi diari, 4.000 distribuïts
directament a càmpings i hotels de la Costa Daurada i 2.000 més a les oficines
de turisme. S’hi farà difusió del castell.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA
PER TRES PROFESSORS D’ENSENYAMENTS MUSICALS CONTRA
LA LIQUIDACIÓ DE LES HORES LABORALS DEL CURS 2016-2017
(CODI 1.6 2017.027(523)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Els professors d’ensenyaments musicals de l’ajuntament, Srs. Xavier Font i
Rius, Sònia Molina Llauradó i Emília Recasens Collado presentaren, en data 11
d’agost de 2017, amb números de registre d’entrada 2743, 2744 i 2745,
respectivament, sengles escrits, amb anàleg contingut, sol·licitant esmenes i
aclariments respecte als càlculs de les liquidacions practicades en la seva
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relació contractual laboral amb l’ajuntament referents a dies de vacances, dies
laborals, lliure disposició i jornada laboral.
Realitzats els càlculs escaients i havent mantingut converses amb alguns dels
promotors dels escrits referits a mode de portaveu o coordinador amb la resta
de persones implicades resulta el còmput de la jornada laboral individualitzada
a casa cas aplicant els següents criteris:
Considerades les vacances proporcionalment al temps de treball,
individualitzades en hores en tant que unitat mínima de càlcul conforme al
contracte, coincidint amb els dies que el centre educatiu d’ensenyament reglat
que cedeix les aules per a la docència musical té tancat (calendari escolar
oficial) i considerant els dies de lliure disposició del centre com assimilat a
vacances si el treballador no ha treballat efectivament aquell dia.
Un cop fets els càlculs d’acord amb els paràmetres esmentats, el resultat és el
que s’expressa tot seguit:
Personal

Jornada
anual

Xavier Font i Rius
Sònia Molina Llauradó
Emília Recasens Collado

445,83 h
110,84 h
134,07 h

Escreix
gaudit de
festius
27,58 h
3,74 h
0,72 h

Hores
Extres

Resultat

20,56 h
17,86 h
20,56 h

-6,82 h
14,12 h
19,84 h

Les Srs. Sònia Molina com Emília Recasens han vist reconegudes i liquidats,
durant l’any, una quantia inferior d’hores a la indicada el quadre a dalt recollit,
essent les diferències les que seguidament es detallen:
Personal
Sònia Molina Llauradó
Emília Recasens Collado

Resultat
14,12 h
19,84 h

Ja liquidat
14,32 h
14,98 h

Real
0,27 h
4,86 h

En quant a la situació del Sr. Font, en aplicació del principi d’interdicció de
reformatio in peius recollit per l’article 88.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, segons el
qual, en els procediments tramitats a sol·licitud de l'interessat, la resolució serà
congruent amb les peticions formulades per aquest, sense que en cap cas pugui
agreujar la seva situació inicial.
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La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar la liquidació de la relació contractual laboral amb l’ajuntament
referents a dies de vacances, dies laborals, lliure disposició i jornada
laboral dels Srs. Xavier Font i Rius, Sònia Molina Llauradó i Emília
Recasens Collado d’acord amb els quadres resum que consten a la
part expositiva del present acord.

Segon.

Establir com a compensada la liquidació a practicar amb el Sr. Xavier
Font i Rius en aplicació del principi d’interdicció de reformatio in
peius.

Tercer.

Establir com a definitiva la liquidació practicada al seu dia a la Sra.
Sònia Molina Llauradó atesa la mínima diferència amb el còmput
realitzat.

Quart.

Practicar una liquidació addicional equivalent a 4,86 h a favor de la
Sra. Emília Recasens Collado, que li seran incloses en la propera
nòmina a liquidar un cop esdevingui ferm aquest acord.

Cinquè. Notificar aquest acord als interessats en legal forma, a la representant
sindical del personal laboral de l’ajuntament i a la intervenció
municipal, 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
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS CRITERIS DE CÀLCUL DE LES
HORES LABORALS DELS PROFESSORS D’ENSENYAMENTS
MUSICALS PER AL CURS 2017-2018 (CODI 1.6 2018.011(240)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Els professors d’ensenyaments musicals de l’ajuntament, contractats en règim
laboral, fixes discontinus i a temps parcial presenten certes particularitats a
nivell de còmput de la jornada laboral que vinculen els drets dimanants
d’aquella, llevat els estrictament retributius, com són les vacances, els
permisos, les hores extraordinàries i els dies de lliure disposició.
Als efectes d’evitar interpretacions divergents i mantenir la unitat de criteri
respecte a la casuística que cada anys es produeixi i fins disposar d’un conveni
col·lectiu que reguli aquestes qüestions o estableixi les pautes per interpretarles, s’han d’establir entre les parts del contracte i amb respecte als principis
rectors del dret laboral.
Així les coses, consultada la representant sindical del personal laboral de
l’ajuntament s’han calculat les jornades laborals de cadascun dels professors
dels ensenyaments musicals, i que queden resumides en el quadre següent:
Personal

Jornada
anual

Meritxell Ferré i Saigí (MFS) *

891,30 h

Període 12/09/17 a 28/02/18

525,30 h

Període 01/03/18 a 30/06/18

366,00 h

Jordi Adserà i Roig (JAR) *

480,86 h

Període 12/09/17 a 28/02/18

289,49 h

Període 01/03/18 a 30/06/18

191,37 h

Gerard Filgueira Garcia (GFG)

65,07 h

Xavier Font i Rius (XFR)

678,69 h

Alba Fortuny Llorach (AFL)

299,09 h

Vacances
(h/%)

Festius
(h/%)

Jornada
efectiva
761,53 h

48,30 h
(9,20 %)
33,66 h
(9,20 %)

28,18 h
(5,36%)
19,63 h
(5,36%)

25,51 h
(8,81 %)
16,86 h
(8,81 %)

15,53 h
(5,36%)
10,26 h
(5,36%)

5,49 h
(8,43 %)
59,81 h
(8,81%)
25,21 h
(8,43%)

3,49 h
(5,36 %)
36,40 h
(5,36%)
16,04 h
(5,36%)

448,82 h
312,71 h

412,69 h
248,45 h
164,24 h

56,10 h
582,48 h
257,84 h
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Irene López Celestino (ILC)

208,57 h

Sònia Molina Llauradó (SML)

52,14 h

Mikel Paz Rodríguez (MPR)

341,64 h

Serafin Ruiz Muñoz (SRM)

133,07 h

17,58 h
(8,43%)
4,59 h
(8,81%)
28,80 h
(8,43%)
11,28 h
(8,43%)

11,19 h
(5,36%)
2,80 h
(5,36%)
18,33 h
(5,36%)
7,14 h
(5,36%)

179,80 h
44,75 h
394,52 h
114,71 h

Per a la realització dels càlculs s’han determinat les vacances proporcionalment
al temps de treball, individualitzades en hores en tant que unitat mínima de
càlcul conforme al contracte, que seran coincidents amb els dies que el centre
educatiu d’ensenyament reglat que cedeix les aules per a la docència musical
té tancat (calendari escolar oficial) i considerant els dies de lliure disposició del
centre com assimilat a vacances si el treballador/a no ha treballat efectivament
aquell dia.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar el càlcul de la jornada laboral dels professors
d’ensenyaments musicals per al curs 2017-2018 que consta a la part
expositiva de la present resolució, el mode de càlcul emprat i la
interpretació dels conceptes relatius a vacances, permisos i llicències
i drets de contingut econòmic.

Segon.

Notificar aquest acord als interessats en legal forma, a la representant
sindical del personal laboral de l’ajuntament i a la intervenció
municipal, 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
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT SOCIETAT DE
CAÇADORS PER FER FRONT A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT
DE L’ESMENTADA ENTITAT CORRESPONENTS A L’ANY 2017 (CODI
2.2.5.2 2017.030(834)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada pel Sr. Joan Virgili Guari, en nom i representació
de la Societat de Caçadors El Gaià, en la que sol·licita d’aquest ajuntament una
subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat
corresponents a l’any 2017, adjuntant diverses factures per un import total de
2.009,84 €, corresponent a despeses sufragades durant 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 700 euros a la Societat de
Caçadors “El Gaià”, per tal que pugui fer front a les despeses
generades corresponents a l’any 2017, tal i com queda justificada
amb les factures presentades.

Segon.

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

Tercer.

Notificar l’acord a la part interessada.”

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.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA LYMM, SLU PER A
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE
L’ESCOLA L’AGULLA UN COP FINALITZADA LA PRESTACIÓ (CODI
1.4.6 2010.002(08)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2018 es
va adjudicar el contracte del servei de neteja de diverses dependències
municipals, a l'empresa ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU.
En data 15 de març de 2013 l’empresa Serveis de Neteja Industrial Tarraco,
SLU, aleshores adjudicatària del servei de neteja de la casa de a vila i del CEIP
l’Agulla va comunicar la seva absorció per part de la societat Limpiezas y
Mantenimientos Muñoz, SL (LYMM SL), subrogació que fou acceptada
mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 2013/160, de data 2 d’abril de 2013.
En data 20 de maig de 2013, la societat Limpiezas y Mantenimientos Muñoz,
SL va presentar aval bancari per import de 3.000 €, inscrit amb el núm.
0182000779189 al registre especial d’avals de l’entitat Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA, en concepte de garantia definitiva per respondre de les
obligacions, responsabilitats, penalitats i demés despeses que es poguessin
derivar del contracte de neteja de les instal·lacions de l’escola l’Agulla per
subrogació per absorció de l’anterior adjudicatària del servei.
Posteriorment, mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 2013/269, de 29 de maig de
2013 es va acceptar la substitució de l’aval bancari de 3.000 € inscrit amb el
núm. 0182000779189 al registre especial d’avals de l’entitat Banco Bilbao

8
1.2.2.2 2018.011(227)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vizcaya Argentaria, SA, per un ingrés en metàl·lic de la mateixa quantia i
efectes de l’aval presentat a la Caixa de la Corporació.
En data 9 de març de 2018, la societat LYMM SL ha sol·licitat la devolució de
l’esmentada garantia.
Fetes les oportunes comprovacions, consta constituïda la garantia per import
de 3.000 € a favor de l’empresa esmentada, essent procedent el seu retorn pels
motius adduïts anteriorment.
L’article 102 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, aplicable al cas
en virtut de la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, regula el règim de devolució i
cancel·lació de les garanties constituïdes pels adjudicataris dels contractes.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Retornar a la societat Limpiezas y Mantenimientos Muñoz, SL (LYMM
SL) la fiança dipositada en efectiu en aquest ajuntament en concepte
de garantia pel correcte compliment del contracte del servei de neteja
de la casa de a vila i del CEIP l’Agulla.

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.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE
BÉNS ANNEX AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR
RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU, RECENTMENT ADJUDICAT
A 4 & BURGESIA SL (CODI 1.4.6 2017.046(800)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de desembre de
2017, es va aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic
del bar-restaurant de La Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert, amb
varis criteris d’adjudicació, i es varen aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació.
Tramitat el procediment de contractació, mitjançant acord de la Junta de Govern
de data 1 de març de 2018, es va adjudicar el contracte a favor de l'empresa
Quatre i Burgesia SL amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats i a dalt referits.
En data 2 de març de 2018 es va signar el contracte de concessió de la gestió
del servei públic, del qual en forma part el Plec de clàusules administratives
particulars, l’annex V del qual és l’inventari inventari del material i maquinària
de què disposen les instal·lacions.
De forma consensuada amb l’adjudicatari s’ha previst la retirada de les taules
d’acer inoxidable que es posaven a la terrassa i també de 24 cadires. S’ha
esmenat el nombre de taules duo romànic blau per haver-ne obviat una en
l’inventari inicial i s’han retirat els quadres catalogats amb els números 39 i 40,
tal i com consta al document de modificació de l’inventari que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia

10
1.2.2.2 2018.011(227)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar la modificació de l’inventari de béns, material i maquinària de
què disposen les instal·lacions del bar restaurant de la Torre d’en
Guiu que constava al Plec de clàusules administratives particulars de
la contractació de la concessió del servei públic del bar-restaurant de
La Torre d’en Guiu, d’acord amb la part expositiva del present acord i
amb el document de modificació que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.

Segon.

Notificar aquest acord a l'empresa Quatre i Burgesia, SL en legal
forma i convocar-la per a la signatura del document de modificació
esmentat.”

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.
8.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
CONSTRUCCIÓ
D’UNA
CAMBRA
HIGIÈNICA
A
L’ANTIC
ESCORXADOR. (CODI 6.4 2018.003(224)).

Arribat aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde, examinada la documentació
que consta en l’expedient, proposa deixar-lo pendent sobre la taula, a fi i efecte
d’un millor estudi per part dels serveis tècnics.
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 Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa, per unanimitat, l’expedient queda sobre la taula per un millor
estudi.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’HORARI
LABORAL DEL BIDELL DE L’ESCOLA L’AGULLA, SR. R B A. (1.6
2018.012(259)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Durant el curs escolar cal ajustar i adequar l’horari laboral a les necessitats
funcionals del centre educatiu en el que es presta servei. A aquests efectes, la
direcció del centre ha proposat el següent horari: de les vuit del matí a les dues
del migdia i de tres quarts de quatre a un quart de sis de la tarda.
La persona que ocupa el lloc de treball de bidell, les tasques del qual li foren
assignades al Sr. R B A des de la seva creació, és personal laboral fix d’aquest
ajuntament i ha manifestat el seu acord al canvi esmentat.
La situació descrita, d’acord amb es articles 34 i 41.1 de l’Estatut del
Treballadors, suposa una modificació de les condicions de treball atès que es
produeix una redistribució del temps de treball, durant un període concret,
respecte el contracte signat inicialment, però que no es poden qualificar de
substancials.
Analitzats els articles 50 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
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2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar la nova distribució de la jornada laboral del treballador
municipal Sr. R B A que quedarà establerta, de dilluns a divendres
feiners de les vuit del matí a les dues del migdia i de tres quarts de
quatre a un quart de sis de la tarda durant el calendari lectiu escolar,
mantenint l’horari establert d’antuvi per a la resta de l’any.

Segon.

Advertir a l’interessat que:
- El present horari no podrà entrar 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.

Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a la direcció
del centre Escola l’Agulla del Catllar en legal forma.

Quart.

Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern, en compliment
de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local.”

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
1.2.2.2 2018.011(227)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

10. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són les sis i catorze minuts 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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