ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE
MAIG DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia set de maig
de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
REGIDORS/ES CONVIDATS/DES:
Montserrat Mestre Anguera
Francesc Saigí Núñez
SECRETARI:
Jordi Cabré Martorell
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 30 D'ABRIL DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 30 d'abril de 2020, 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
2

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Com ja sabem la deixalleria supramunicipal que gestiona el Consell Comarcal
no presta pas el millor dels serveis. Cal afegir que els contenidors estan plens i
que la plantilla de la concessionària esta reduïda al 50% per l’alerta sanitària del
COVID -19. A tot això, la instal·lació va romandre tancada 5 dies durant la
passada setmana santa per quant no es va preveure que la plantilla té, per
conveni, aquests festius.
Tota aquesta situació, afegida al període final de la prestació de la concessió fan
preveure que mentre no es faci el canvi de contracte anirem patint aquests
desajustos en totes les diferents prestacions.
A això, afegir que durant la propera setmana subministraran i instal·laran els
nous contenidors per a la recollida de residus, que durant un breu període de
tems conviuran amb els actuals.
- Respecte a la possibilitat de fer tests als empleats públics de l’ajuntament s’ha
fet la pertinent consulta responsables dels Serveis Territorials de Salut, i ens ha
informat que encara no s’han fet tests ni a Mossos d’Esquadra ni a Bombers.
Cal estar atents per derivar als serveis mèdics aquells casos que presentin
símptomes, i recomana no avençar-se a les recomanacions i protocols que des
del Departament s’emetin al respecte.
- Durant aquests darrers dies hem observat com el cabal del riu Gaià ha sortit de
la llera i ha envaït punts que s’empraven per al trànsit de persones i vehicles, en
especial en el tram que va des del pont de l’antiga via de tren fins al pont de la
carretera, un cop s’abandona la població aigües avall.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Aquest nou espai fluvial, reconquerit pel riu, dificulta el pas a cultius, la mobilitat
per a l’esport i el lleure i inutilitza les passeres de l’itinerari saludable que es van
instal·lar ara just fa uns anys.

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora, un cop realitzada aquesta adequació en l’entorn fluvial al seu pas pel
nucli urbà, que es realitzarà un cop passada la temporada de nidificació de les
tortugues aquàtiques que viuen a la zona, es preveu la construcció d’un gual a
la zona del pont de la carretera, permetent salvar la làmina d’aigua en diferents
indrets de l’itinerari i garantir l’ús dels camins durant una major part de temps.
El Sr. Daniel Polo pregunta si aquesta actuació no estava prevista o es va fer ja
quan es va executar el pla de treball que s’havia fet amb La Sínia i el camp de
treball internacional.
El Sr. alcalde respon que en aquell moment es va drenar i netejar la resclosa i
zona superior.
El Sr. Francesc Saigí afegeix que preveuen fer una nova bassa aigües amunt, a
l’alçada de les vivendes de la fàbrica.
- Des de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA se’ns ha tramès
el conveni per a la concessió d’ajuts a persones en situació de necessitat i
urgència social, dotat amb 6.500 €, 1.500 € més que l’any anterior, destinat a la
concessió d'ajuts socials puntuals consistents en l'exempció del deute
corresponent al consum d'aigua al Catllar amb posterioritat al dia 31 de
desembre de 2019 i que, com a novetat, també inclou la possibilitat d’atendre
les factures de l'alta del servei.
Una vegada emesos els informes preceptius es sotmetrà a l’aprovació d’aquesta
Junta i a la seva signatura.
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Amb la intenció d’esmenar aquesta situació, s’ha parlat amb l’Associació
Mediambiental La Sínia i amb l’Agència Catalana de l’Aigua i s’ha convingut que
es realitzarà una canalització per la part central de la llera que concentrarà
l’aigua i la conduirà, evitant que l’aigua envaeixi aquestes parts que s’han
convertit en pas habitual de persones i vehicles.
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- En aquesta línia, l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat l’ampliació de trams
del cànon de l'aigua, afegint al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits
de consum d'aigua establerts, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per
persona al mes en el cas del 3er tram. Aquesta bonificació es pot aplicar en
aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un
tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de
discapacitat superior al 75%

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
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- En paral·lel al pla de des-escalada i “retorn a la nova normalitat” que ha
implantat el govern de l’estat, des de secretaria i amb el suport de l’enginyer
s’està elaborant un estudi d’aplicació d’aquell pla adequat a cadascuna de les
dependències municipals.
- Mitjançant decret de l’alcaldia 2020/410 de 6 de maig s’ha aprovat el Pla de
Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament amb referència al mes d’abril,
prioritzant, i per l’ordre de cita els, l’atenció als pagaments relatius a càrrega
financera, nòmines, despeses contretes en exercicis anteriors, pagaments de les
obligacions amb la Seguretat Social, IRPF i IVA, liquidacions tributàries d’altres
administracions, pagaments en compliment de sentències, devolució d’ingressos
indeguts i proveïdors per obres, serveis i subministraments i inclou el resum mensual.

21/05/2020 Secretari-Interventor
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També s’ha ajustat la tarifa social que passa a aplicar un tipus 0 sempre i quan
el consum de la factura no superi el primer tram del tribut. Si ho supera,
s’aplicarà a les tarifes vigents una reducció del 50% del seu valor.
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En virtut de l’obligació de seguiment mensual del Pla de tresoreria i de
disposició de fons, mitjançant decret de l’alcaldia 2020/411 s’ha emès
l’actualització mensual del mes de maig, mantenint l’ordre de prioritat en atenció
als pagaments i amb el següent resum mensual:
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- Finalment, la Sra Montserrat Mestre informa que en breu es posarà en
funcionament un canal de facebook de l’Escola Municipal de Música amb
l’objectiu de difondre les seves activitats, amb respecte als drets individuals a la
privacitat, intimitat i la pròpia imatge i protecció de dades de caràcter personal
dels alumnes.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA PER L’EXECUCIÓ DE PLATAFORMES PER
INSTAL·LAR ELS GRUPS DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA
SELECTIVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per millorar el servei de recollida selectiva del terme municipal, de prestació
mancomunada a diferents municipis del Tarragonès i arran de l’entrada en
servei de la nova concessió adjudicada recentment pel Consell Comarcal,
s’ha previst durant la primavera d’aquest any la renovació de la totalitat dels
contenidors. Aquest fet suposa reorganitzar els punts de recollida, augmentant
les capacitat dels contenidors i incrementant els punts de reciclatge. Part de
les illes s’han d’instal·lar en zones amb ferm irregular, amb paviment de terra,
situació que en dificulta l’ús i incrementa el deteriorament dels nous
contenidors.
No essent aquesta una de les actuacions compreses en el procés
d’adjudicació del contracte de concessió de servei públic licitat pel Consell
Comarcal, i als efectes de poder gaudir de la prestació de forma adequada,
l’ajuntament ha encarregat a l’arquitecte de l’ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog, la redacció de la memòria valorada per l’execució de plataformes per
instal·lar els grups de contenidors de recollida selectiva.
La memòria esmentada, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda,
contempla un pressupost d’execució per contracta de 8.002,49 € (vuit mil dos
euros amb quaranta-nou cèntims), IVA inclòs.
Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS,
l'obra té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment,
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Es dona compte de la següent proposta:
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reforma o gran reparació i és necessari complir amb l’establert a l'article 36 del
mateix ROAS.
7

JOAN MORLÀ I MENSA

El procediment per a la seva aprovació és el que preveu l'article 37 del ROAS,
i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan competent, l'obertura d'un
període d’informació pública i notificació individual, durant el termini mínim de
trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del mateix, llevat que no
s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons l'article 37.2 ROAS,
simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions i s'haurà de notificar a les persones directament afectades.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de les d’obres, de conformitat
amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a l’article 46 del ROAS.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, vist que el pressupost
ascendeix a la xifra a dalt indicada és l’alcalde, el qual ha efectuat delegació
d’aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
2019/532 de data 5 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar inicialment la memòria valorada d’obra municipal ordinària
per l’execució de plataformes per instal·lar els grups de contenidors
de recollida selectiva, redactada per l’arquitecte Jonathan López
Skoog, amb un pressupost d’execució per contracta de 8.002,49 €
(vuit mil dos euros amb quaranta-nou cèntims), IVA inclòs, amb el
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Alhora ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del ROAS, i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, essent els
següents: la memòria, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques
particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment
descriptius, per tal que resti perfectament definida. També ha de contenir la
documentació addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre els quals
destaca l'estudi de Seguretat i higiene en el treball, el programa de control de
qualitat general de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i l'estudi
sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, si escau.
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benentès que si durant el període d’informació pública no es
presentessin al·legacions esdevindria definitivament aprovada sense
necessitat de posterior acord.
Segon.

Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò
disposat per l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.”

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL RELATIU AL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ CONVOCATÒRIA DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
Conscients de la necessitat de millorar la qualitat de vida de les persones a la
Comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès, en substitució dels municipis,
ve desenvolupant una sèrie de programes i actuacions encaminades a assolir
una millor formació i inserció laboral de les persones.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, va aprovar les bases del Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació i a les persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció.
Mitjançant Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, va obrir convocatòria per a
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació.
9

D’acord amb la base 2.1 b) de l’Ordre esmentada els projectes tenen un
caràcter estrictament comarcal, i per tant no precisen de l’acord de govern de
l’entitat local municipal, si bé atenent a que el treballador que durà a terme les
tasques proposades realitzarà el projecte en espais i instal·lacions municipals
és precís subscriure un conveni amb el Consell Comarcal.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’objectiu fonamental del Projecte, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació
de Catalunya, és el de dotar a les persones aturades d’experiència laboral en
obres i serveis d’interès social així com rebre una formació dirigida a la seva
inserció sòcio-laboral.
Per tal de formalitzar la col·laboració entre aquest ajuntament i el Consell
Comarcal, s’ha elaborat un conveni, el text del qual consta a l’expedient.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal relatiu al
programa de treball i formació, convocatòria 2019.

Segon.

Facultar el senyor alcalde tant àmpliament com en dret sigui
necessari per a la formalització d’aquest acord i la signatura del
conveni aprovat.

Tercer.

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i als demés organismes amb competències sobre la
matèria d’acord amb la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, en legal forma.

JORDI CABRE MARTORELL
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D’acord amb l’article 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
no existeix impediment per tal que l’administració local li delegui o encarregui
la competència local al Consell Comarcal.
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Quart.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.”

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE L’ANY
2020 A CAUSA DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19.
Es dona compte de la següent proposta:
Per tal que els contribuents d’aquest municipi puguin fer efectives les seves
obligacions tributàries envers aquest ajuntament corresponent a l’exercici
2020, a data 5 de desembre de 2019, mitjançant Junta de Govern Local es va
aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020 i es va donar trasllat a l’entitat
BASE Gestió d’ingressos locals, ja que és l’encarregada de gestionar la
recaptació de tributs d’aquest ajuntament.
Amb motiu de les mesures aprovades pel RD 463/2020, el Decret de la
presidència de la Diputació 2020-0000881 i el RDL 8/2020, el President de
BASE va suspendre, mitjançant decret número 2020/1190, de data 18 de
març (Anunci 2020/4 - BOPT – 20/03/2020), els períodes d’ingrés inclosos al
Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament de l’any 2020 que s’havien publicat al
BOPT el 14 de febrer de 2020 (anunci CVE 2020/1119).
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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JOAN MORLÀ I MENSA

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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar la modificació dels terminis de fi de voluntària del calendari
fiscal per l’exercici 2020 fixats de la següent manera:
CONCEPTE

PERÍODE

550 – TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 – IBI RUSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Segon.

PERÍODE COBRAMENT
30/07/2020-02/11/2020
27/03/2020-31/07/2020
30/04/2020-31/08/2020
29/05/2020-31/08/2020
30/06/2020-30/09/2020
30/06/2020-30/09/2020
30/07/2020-02/11/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020-02/11/2020
30/07/2020-02/11/2020
28/08/2020-02/11/2020

Notificar aquest acord i el calendari modificat aprovat al servei de
recaptació de BASE gestió d’ingressos locals.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

21/05/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

21/05/2020 Alcalde

Per aquest motiu i per tal de disposar d’un nou calendari de pagament en el
moment en què es declari l’aixecament de l’estat d’alarma, s’ha confeccionat
una nova proposta en la que s’han tingut en compte els fets següents: les
actuacions prèvies i necessàries per dur a terme la recaptació, com són la
confecció de les cartes de pagament, la normalització dels serveis postals per
fer el repartiment de les comunicacions, i l’operativa dels serveis bancaris;
l’existència d’un equilibri en les càrregues tributàries dels ciutadans, des de
l’inici del cobrament dels padrons fins a final d’any, i sobretot durant el segon
semestre del 2020; i la importància de normalitzar els ingressos dels
ajuntaments i de BASE dins de l’any 2020 per complir amb les obligacions
pressupostàries d’aquest exercici.
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Tercer.

Donar-ne la màxima publicitat a la seu electrònica, i altres mitjans
adients.”
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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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DELS AJUTS
DEL FONS SOCIAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2020, es
van concedir els ajuts del fons social als empleats i empleades municipals i
segons els imports fixats en base a l’informe de la secretaria intervenció i a la
documentació presentada pels interessats/ades.
A data 4 de març de 2020, es va notificar l’acord al sr. F.J.I.M. i li van ser
ingressats al compte bancari la quantitat de 685 €.
A data 17 de març de 2020, l’empleat municipal el Sr. Francisco José Iborra
Martínez va presentar un recurs de reposició en el qual posa de manifest que
l’ajut pel concepte d’ulleres que se li ha denegat aquest any perquè l’any
anterior ja l’havia sol·licitat, i hi ha una carència de dos anys, és erroni doncs
no va ser l’any anterior sinó l’altre que va demanar aquest ajut, i aporta còpia
de la sol·licitud al fons social de l’any anterior.
Fetes les comprovacions corresponents, és cert que l’ajut per ulleres no el va
demanar l’any passat sinó l’anterior. I, a més a més però, cal tenir en compte
que la carència de dos anys és per l’adquisició de muntures, no pels vidres.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

1c09762163e1458eb22d2856b6a03bb2001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

Segons la factura presentada pel sr. Iborra en el concepte s’especifica ulleres
graduades, amb la qual cosa té dret a l’ajut pels vidres.
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Normativa d’aplicació:
· Acord de condicions laborals del personal funcionari d’aquest ajuntament.
· Bases del barem del fons social del personal de l’ajuntament.
· Art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Admetre a tràmit el recurs der reposició presentat a data 17 de març
de 2020 pel Sr. F.J.I.M. contra la resolució de concessió dels ajuts
del fons social als empleats i empleades municipals per les
despeses efectuades durant l’any 2019, en virtut de l’art. 122 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Segon.- Estimar la pretensió del recurs presentat pel Sr. F.J.I.M. respecte que
té dret a l’ajut per ulleres del fons social doncs l’ajut per muntura
d’ulleres si que té una carència de dos anys, però pel que fa als
vidres no hi ha carència.
Tercer.- Concedir l’ajut del fons social en concepte de vidres per les ulleres
de 0 a 9 diòptries per l’import màxim establert corresponent a 200 €.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via
administrativa, procedeix interposar 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.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

I quan són dos quarts de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

21/05/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

21/05/2020 Alcalde

El Sr. Carles Guillén explica que va participar, el dia 4 de maig, de la reunió
telemàtica que es va organitzar des del Govern de la Generalitat per informar
sobre les conclusions de l’accident d’IQOXE del passat mes de gener, al
polígon industrial de Torreforta. Han reconegut que encara continuen
investigant perquè no saben que va passar exactament i mentre no acabi la
investigació judicial no podran reprendre les seves tasques, però tenen clar
que han de millorar certs aspectes dels plans d’emergència, com ara els
avisos a la població.
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