ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE
JUNY DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quatre de
juny 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:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i 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 28 DE MAIG DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de maig 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:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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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

- En recent reunió per mitjans telemàtics amb la Sra. Carme Cervelló, tècnica de
l’Agència Catalana de l’Aigua, ens ha comunicat que la previsió per a l’entrada
en funcionament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals número 1a finals
del corrent mes de juny. En breu, doncs, Coll de Tapioles i Mas Vilet dels Pins
podran connectar-se a l’EDAR i optar a la recepció definitiva per part de
l’ajuntament, i, en el cas de la segona, deixar de sufragar els costos de
manteniment del seu filtre verd de forma imminent.
- Una vegada més l’ajuntament ha concorregut a la convocatòria europea
WiFi4EU que s’obria el passat dimecres i que finalitzava avui mateix. La nostra
petició ha estat ingressada a les 14:05:29.992 (hora central europea) del dia 3
de juny per a l’obtenció de bons per a l’accés a cobertura WiFi d’espais
municipals per valor de 15.000 €
Una vegada conclòs el procés d'avaluació, se’ns notificarà si ens ha estat
concedit un bo o no. S’informarà al respecte.
- Des de la instal·lació dels nous contenidors de recollida selectiva de residus i la
posada en funcionament de la nova concessió, es succeeixen les queixes de les
persones usuàries malgrat l’esforç comunicatiu de l’ajuntament al respecte i
l’oportunitat oferta ja fa temps de plantejar alternatives a la proposta. Les
queixes es centren amb la disminució del nombre de contenidors i la ubicació de
les illes, especialment en algunes urbanitzacions.
Ens hem trobat el problema afegit de la manca de civisme d’uns quants que
abandonen residus, runa, mobles i demés materials i entorpeixen l’accés a les
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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infractors.
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- Deixar constància que de conformitat amb les fases del pla de desescalada i
transició cap a la nova normalitat, aquest dilluns han obert tant l’Escola l’Agulla
com la Llar d’Infants municipal. Malgrat els esforços fets pels professionals que
hi treballen, a l’escola de 37 incorporacions d’alumnat previstes només han
accedit al centre tres alumnes. A la Llar d’Infants, de les 7 famílies que havien
manifestat la seva incorporació, només l’han materialitzar 6.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Finalment informar que s’estan preparant uns protocols per fer el seguiment de
tasques de la brigada municipal i per valorar la presència de la Guàrdia
Municipal al territori als efectes de tenir la màxima informació sobre les seves
activitats i així poder programar tasques d’un any per l’altre atès que
identificarem aquelles que son reiterades en el temps. També es prepara un
document de control d’ús del parc de vehicles municipal. Un cop elaborats i
aprovats, els posarem en funcionament i en farem una valoració conjunta amb
els destinataris una vegada s’hagi provat el seu funcionament.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 2020/469, DE 29 DE MAIG
DE 2020 D’APROVACIÓ DE LES NOMINES DELS EMPLEATS PÚBLICS
DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
DE JUNY I DE LA SEVA POSTERIOR ESMENA.
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2020/469, de 29 de
maig i de l’esmena d’errors:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponent a la paga extraordinària
de juny de 2020, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions
complementàries, corresponents a les diferents situacions administratives i
serveis o treballs extraordinaris del personal.
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En paral·lel, mitjançant sengles decrets d’aquesta alcaldia s’han reobert
diferents espais municipals, en la línia d’encarar la fase tercera del pla de
desescalada i recuperar la normalitat prèvia a l’aparició de la COVID-19.
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Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2019, automàticament prorrogat per al present exercici econòmic
fins a l’entrada en vigor del nou pressupost municipal, que es transcriuen a
continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant
disposició expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.

JOAN MORLÀ I MENSA
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A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per
transferència als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per
escrit pel funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà
d’acord amb les regles següents:
I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple
suposa l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.

III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el
temps que resti d’exercici.
IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions
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II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar
a l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.
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previstes. Les possibles variacions originen documents complementaris o
inversos d’aquell document.
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V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.

JOAN MORLÀ I MENSA

Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de
2018 i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que
existeix consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de
despeses del pressupost municipal 2019 automàticament prorrogat per al
present exercici econòmic fins a l’entrada en vigor del nou pressupost
municipal.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines de la
paga extraordinària de juny de 2020, i la fiscalització i el pagament
de la despesa per part de l’interventor amb el següent
desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

54.429,20 €
0,00 €
54.429,20 €
46.692,50 €
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VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
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Segon.

Tercer.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.
Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local
per a la seva ratificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

“En data 29 de maig de 2020 es va aprovar el decret 2020/469 de les nòmines
dels empleats públics de l’ajuntament corresponent a la paga extraordinària
de juny de 2020, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions
complementàries, corresponents a les diferents situacions administratives i
serveis o treballs extraordinaris del personal.
Posteriorment es va detectar que la nòmina d’un treballador no va ser inclosa
dins aquesta relació i que no s’havien complementat les nòmines al 100% a
aquells treballadors que havien cursat alguna baixa per IT durant els darrers 6
mesos.
Efectuada la incorporació d’aquesta nòmina i regularitzades les nòmines amb
el complement per IT fins al 100% del sou, els imports resultants són els
següents:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

57.057,89 €
0,00 €
57.057,89 €
48.905,78 €

Vist l’article 109 de la Llei 39/2915 del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Esmenar l’error detectat en el decret 2020/469, de data 29 de maig
de 2020,essent els imports correctes, un cop incorporada la nòmina
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Així mateix, acte seguit es sotmet a ratificació el Decret de l’alcaldia número
2020/489 de 04 de juny de 2020, relatiu a l’esmena d’errors, d’aprovació de
les nòmines corresponents a la paga extraordinària de juny de 2020 dels
empleats públics de l’ajuntament:
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pendent i regularitzades les nòmines amb el complement per IT, els
següents:
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Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

57.057,89 €
0,00 €
57.057,89 €
48.905,78 €

Segon.

Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la
seva ratificació.

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple que tingui lloc.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta de ratificació és aprovada per unanimitat.
4.
PROPOSTA
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
GRATIFICACIÓ
EXTRAORDINÀRIA A L’EMPLEADA MUNICIPAL N.G.S. PER ANYS DE
SERVEIS PRESTATS A AQUEST AJUNTAMENT.

A data 12 de maig de 2020, la Sra. Núria Gavaldà Salort, empleada municipal,
ha presentat una sol·licitud en la qual sol·licita la gratificació extraordinària
com a empleada municipal per portar 15 anys treballats en aquest ajuntament,
d’acord amb l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest
ajuntament.
La Sra. Núria Gavaldà Salort forma part de la plantilla orgànica de
l’ajuntament del Catllar, amb la categoria d’administrativa. Va iniciar la seva
primera relació laboral amb aquest organisme el 19 de juliol de 2004, per un
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Es dona compte de la següent proposta:
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8

El pressupost municipal per a l’any 2020 actualment es trobava aprovat
inicialment, així com la plantilla de personal, segons acord de Ple de 20 de
febrer de 2020. El Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest ajuntament
va ser aprovat pel Ple Municipal de 28 de febrer de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció
superior de tot el personal de la corporació.
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.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir a l’empleada municipal Núria Gavaldà Salort una
gratificació per import d’una mensualitat proporcional a la jornada,
per haver complert 15 anys de serveis a l’Ajuntament del Catllar.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar
que si es vol impugnar, atès 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
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.”
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Tal i com preveu l’art. 31.5 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’ajuntament, els empleats que hagin complert 15 anys de servei a
l’Ajuntament del Catllar, tindran dret a percebre una gratificació per l’import
d’una mensualitat proporcional a la jornada.
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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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
Properament s’obriran les piscines municipals i cal realitzar la contractació del
servei de socorrisme aquàtic professional, degudament acreditat i legalitzat,
per garantir la seguretat dels banyistes. El servei esmentat inclou la vigilància,
el salvament aquàtic, assistència i primers auxilis, control d’accés (venda
d’entrades) i control de l’aforament del vas i de la platja de la piscina, d’acord
amb les disposicions que dictin en cada moment les autoritats competents
sobre la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Per la prestació del servei esmentat, l’Ajuntament ha sol·licitat oferta a les
empreses especialitzades que tot seguit es relacionen, servei que es durà a
terme durant la temporada d’estiu 2020, del 20 de juny al 13 de setembre, de
les onze del matí a les vuit de la tarda, amb un total d’hores a realitzar de 774:
EMPRESA
BLUE SAFETY SL
GRUP SERVIESPORT
META GESTION TARRACO SL
SERVITUR SALVAMENT SL

NIF
B-55514418
B-43714922
B-43849637
B-43780667

IMPORT

IVA

TOTAL

9.335,42 €
10.023,62 €
11.130,96 €
10.253,90 €

1.960,44 €
2.104,96 €
2.337,50 €
2.153,32 €

11.295,86 €
12.128,58 €
13.468,46 €
12.407,22 €

Les ofertes presentades pels diferents interessats s’adeqüen a les previsions
establertes en l’informe de necessitats emès per l’alcaldia en data 21/5/2020,
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5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC
DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU PER A LA
TEMPORADA D’ESTIU DE 2020.
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que forma part de l’expedient, en el qual es fa constar també que l’oferta mes
avantatjosa és la presentada pel licitador BLUE SAFETY SL.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig),
prorroga l’estat d’alarma declarat per l’anterior, amb una nova vigència fins el
7 de juny de 2020 inclòs.
Examinat el contingut de l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, es permet continuar les activitats de contractació que siguin
indispensables per una adequada prestació dels diferents serveis públics o
per la seguretat de les persones, com és el cas del que ara es pretén
adjudicar.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 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, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
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Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el
qual ha estat prorrogat fins a data 24 de maig de 2020, adoptant una sèrie de
mesures per prevenir la propagació de la pandèmia, entre d'altres, la
suspensió de terminis administratius.
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per un import total de onze mil dos-cents
noranta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims d’euro (11.295,86 €),
amb càrrec a la partida 342/22715 del pressupost municipal per
l’exercici 2020.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte,
segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari 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:
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Primer.- Adjudicar la contractació del servei esmentat en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa BLUE SAFETY SL, per un import total de nou mil trescents trenta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims d’euro (9.335,42
€), més mil nou-cents seixanta euros amb quaranta-quatre cèntims
d’euro (1.960,44 €) en concepte d’IVA.
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11

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
12

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa
possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma
temporal, de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per
desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general.
Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de
les administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament fins al topall que representa la
darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social.
Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva,
sigui en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació
i la categoria professional establerta específicament al programa de
col·laboració social.
Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat,
que la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o
treballadora per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ DE TRES PERSONES
DESOCUPADES PER REALITZAR TASQUES DE SUPORT ADDICIONAL
ALS SERVEIS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT A CAUSA DEL COVID-19 I
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
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hagi reconegut, que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi
un canvi de residència habitual per a la persona i que el lloc de treball
coincideixi amb les aptituds físiques i professionals de la persona.
Avaluada la situació socio-laboral de les persones més desafavorides del
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l’adscripció de tres persones i així pal·liar, de forma temporal,
les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que pertanyen,
sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que avaluarà el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració
social anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció
de tres persones, tot assumint els compromisos inherents a aquesta
comesa, consistents en realitzar tasques de suport addicional als
serveis bàsics de l’ajuntament a causa del Covid-19 i altres
actuacions de caràcter general.

Segon.

Abonar, si és el cas, a les persones adscrites al programa la
diferència entre la prestació contributiva o subsidi que venien
percebent i l’import total de la base reguladora que es va tenir en
compte per al càlcul de l’esmentada prestació, garantint el 100% del
salari mínim interprofessional vigent en cada moment.

Tercer.

Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball
i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les
persones adscrites, des del seu domicili habitual fins al lloc de
treball, si és el cas.

Quart.

Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin
necessaris per al formalització d’aquet acord.”

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

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
14

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

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Intervé la Sra. Montserrat Mestre per explicar la reunió mantinguda amb els
responsables de l’AFA per a l’organització dels casals d’estiu a l’escola
l’Agulla adaptats a la nova situació. Explica que s’estan redactant els protocols
de funcionament, neteja i desinfecció i, donades les exigències, sol·liciten la
col·laboració de l’ajuntament en l’apartat de neteja i així poder oferir als pares
dels usuaris uns preus accessibles.
I quan són les 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.

02/07/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2
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7. TORN OBERT DE PARAULES
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