ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE
SETEMBRE DE 2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tres de
setembre de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà 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 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:
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D'AGOST DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 d'agost de 2020, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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 l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que, transcorregut el període d’exercici de les funcions de
representació sindical, de quatre anys, s’han convocat eleccions a representants
sindicals tant del personal laboral com del funcionari. La data prevista per
constituir la mesa és el dia 21 de setembre i les eleccions s’han de
desenvolupar en el termini dels 10 dies següents.
- El Sr. Carlos Miranda Estrampes, cap de la Secció de Boscos i Recursos
Forestals dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona ha informat que a
finals d’aquesta setmana o començament de la següent s’iniciaran els treballs
del projecte de prevenció d’incendis i millora silvícola a la forest Mas d’Enric,
promogut i executat pel Departament.
S’actuarà sobre una superfície total de 26,97 ha, corresponent a 12,81 ha de
manteniment de franges d’autoprotecció i a 14,16 ha d’adequació i manteniment
d’àrees estratègiques preventives.
- Informar que FCC MEDIO AMBIENTE SA UNIPERSONAL, en data 2 de
setembre de 2020, ha recorregut en reposició el Decret de l’alcaldia de 4 d’agost
de 2020 d’objecció a la factura corresponent al servei de recollida de residus
corresponent al mes de maig de 2020, lliurada per import de 41.962,11 €.
L’ajuntament disposa del termini d’un mes per resoldre el recurs plantejat.
- També informar que s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/2038/2020, de 15 de
juliol, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha
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jutjat de pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests
òrgans judicials durant l'any 2020 (ref. BDNS 518403), d’acord amb la qual i en
virtut de la població de dret de la vila ens corresponen 3.000 € per sufragar les
despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials.
- Informar que el passat divendres va finalitzar la seva tasca com a director de
l’Institut Escola l’Agulla el Sr. Francesc Seritjol Marimon, qui s’ha incorporat com
a inspector del Departament d’Educació de la Generalitat després de superar el
corresponent procés selectiu. Li desitgem tots els encerts en aquesta nova tasca
i li agraïm la dedicació i compromís amb el que ha exercit les seves comeses
amb les i els infants i joves del Catllar durant tots aquests anys.
Alhora, i en substitució de l’anterior, ha estat nomenada directora la Sra. Núria
Sagués, qui ja formava part de l’equip directiu i que ha assumit el càrrec en un
any més que complex amb l’actual situació de pandèmia. Li desitgem tots els
encerts en aquesta tasca i li oferim la col·laboració i compromís que sempre
hem mostrat amb l’educació. Li donem, doncs, la benvinguda.
- Finalment, dir que des d’avui s’ha enviat la convocatòria dels econòmics
municipals d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i altres, els ajuts per a
famílies amb dificultats econòmiques i els ajuts a autònoms i petites empreses
de menys de 15 treballadors afectats per l’emergència sanitària de la Covid19 a
la Base Nacional de Subvencions i a la seu electrònica de l’ajuntament, tot
esperant a la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Alhora, se’n farà la
màxima difusió a les xarxes socials, web de l’ajuntament i demés eines de
comunicació de què disposa l’ajuntament per garantir que arribin a totes les
persones potencialment beneficiàries.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE PROLONGACIÓ DEL
CARRER DEL MAS DE LA CREU, A PARC DE LLEVANT.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament del Catllar, havent rebut la queixa dels propietaris de la parcel·la
situada al carrer Rovira i Virgili, 1 de la urb. Parc de Llevant 2 , i en la voluntat
d’atendre les queixes justificades dels ciutadans, creu escaient escometre les
obres de prolongació del carrer Mas de la Creu, obres que permetran un millor
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accés a l’aparcament del seu habitatge, atès que resta un tram
d’aproximadament 78 m2 sense pavimentar.
4

En l’expedient consta la memòria valorada de l’arquitecte municipal en la que
es descriuen els treballs a executar pel condicionament d’aquesta franja del
carrer que consistiran principalment en la neteja i desbrossat de la zona
d’actuació, excavació i compactació del terreny i estesa del paviment de
formigó.
S’ha demanat pressupost a les empreses constructores especialitzades en
aquest tipus d’obra que tot seguit es relacionen, pressupostos que s’inclouen
en l’expedient de contractació:
-

Servicios Serpega (Sergio Pérez García) que presenta un pressupost
per un import total de 4.906,28 €, IVA inclòs. El termini d’execució és de
3 dies.

-

Patrán Costa Dorada SL que presenta un pressupost per un import
total de 4.778,87 €, IVA inclòs. El termini d’execució és de 5 dies.

-

Casanova Bertran SL que presenta un pressupost per un import total
de 4.906,28 €, IVA inclòs. El termini d’execució és de 15 dies.

-

Grup Francesc Caceres SL que no ha presentat cap pressupost a la
finalització del termini establert per a fer-ho.

Aplicant els criteris ponderables automàticament definits per l’arquitecte tècnic
municipal en la sol·licitud d’ofertes per a contractes menors enviada als
diferents contractistes, la puntuació obtinguda es resumeix en el següent
quadre:
Empresa
Servicios Serpega
Patrán Costa Dorada SL
Casanova Bertran SL

Puntuació
Pressupost
58,44 punts
60,00 punts
58,44 punts

Puntuació
termini
40,00 punts
24,00 punts
8,00 punts

Total
98,44 punts
84,00 punts
66,44 punts

Per tant, l’empresa Servicios Serpega és la que ha obtingut una major
puntuació d’acord amb els criteris establerts.
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La Secretaria-Intervenció municipal ha emès 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.
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 2015/349, de 27 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.
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:
Primer.- Contractar l’obra descrita en la parta expositiva d’aquesta proposta,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Sergio Pérez García (Servicios Serpega).
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de quatre mil nou-cents sis
euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro (4.906,28 €), amb càrrec a la
partida 1532/ 61906 del pressupost municipal.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, 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.
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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:
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.
4. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA (PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA) PER LA
INTERVENCIÓ REALITZADA A LA COBERTA DE L’EDIFICI DE
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Vista la instancia presentada pel Sr. Joaquin Fortuny Vizcarro en nom i
representació de l’Arquebisbat de Tarragona, en la que sol·licita la
col·laboració de l’ajuntament en les obres que han executat a les cobertes de
l’església Sant Joan Baptista.
Alhora ha informat que disposes de finançament addicional per a l’execució de
les obres mitjançant ajudes obtingudes pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, en la convocatòria triennal 20192021, que els ha
concedit un import de 15.000 € i per la Diputació de Tarragona, per a l’exercici
2019, que els ha atorgat una quantia de 5.967 €.
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L’ajuntament, conscient de la importància de l’església en tant que integrant
del patrimoni arquitectònic municipal i atesa la seva catalogació com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL) considera cabdal col·laborar en aquests
treballs de consolidació de l’edifici.
Els treballs d’arranjament de les cobertes s’han desenvolupat d’acord amb el
projecte bàsic i executiu d’intervenció d’urgència a les cobertes de l’església
de Sant Joan Baptista del Catllar, redactat pels arquitectes Miquel Orellana i
Rubén Heras, amb núm. de visat 2020600108 de data 4 de febrer de 2020 i
havien obtingut llicència urbanística municipal mitjançant Decret de l’alcaldia
2020/228, de data 22 de febrer de 2020.
D’acord amb aquest projecte bàsic i executiu, el pressupost d’execució
material de les obres era 25.620,85 €, al que cal afegir els imports
corresponents a la liquidació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres i de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques, essent el total a
liquidar per aquests conceptes 1.024,83 €.
D’acord amb les obligacions dimanants, entre d’altres, de l’article 3 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia emès pel secretari
interventor de l’ajuntament amb caràcter favorable.
D’acord amb l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, s’estableix el règim regulador dels drets i obligacions derivats de
la concessió de l’aportació municipal, essent d’aplicació les determinacions de
la citada Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Reial Decret 887/2006 de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
de les Bases d’execució del Pressupost municipal, del RDL 2/2004 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
D’acord amb 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.
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D’acord amb 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 per import de 6.000 € pel
reconeixement d’aquesta obligació a l’aplicació 920-78100 del pressupost
municipal vigent, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents
acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 6.000 € (sis-mil euros) a
l’Arquebisbat de Tarragona per tal que pugui fer front a les despeses
derivades dels treballs contemplats projecte bàsic i executiu
d’intervenció d’urgència a les cobertes de l’església de Sant Joan
Baptista del Catllar, redactat pels arquitectes Miquel Orellana i
Rubén Heras, amb núm. de visat 2020600108 de data 4 de febrer
de 2020

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.
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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Tercer.

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
9

Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent 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 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.
5. PROPOSTA D'ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CLUB
FUTBOL SALA EL CATLLAR ATLÈTIC PER A L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
La Sra. M. Elena Esteve Gavaldà, en representació del Club Futbol Sala
Catllar Atlètic, sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les
despeses que genera la temporada regular de competició.
Constatat l’interès públic d’aquesta actuació ja que es tracta de fomentar
l’esport entre els nens i joves del nostre municipi.
D’acord amb l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, s’estableix el règim regulador dels drets i obligacions derivats de
la concessió de l’aportació municipal, essent d’aplicació les determinacions de
la citada Llei 38/2003 de 17 de novembre, del Reial Decret 887/2006 de 21 de
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juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
de les Bases d’execució del Pressupost municipal, del RDL 2/2004 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
D’acord amb 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.
D’acord amb 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 al Club de Futbol Sala Catllar Atlètic, per un
import d’onze mil euros (11.000,00€) per tal de fer front a les
despeses que genera la temporada regular de competició 20192020, amb càrrec al pressupost 2020, aplicació 341-48102.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi 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.
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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.
Quart.

Significar que la resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar els recursos següents:
Procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Altrament, si ho considereu oportú, també podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent 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 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.
B) FUNCIONS D’ASSESSORAMENT.
6. PROPOSTA D’ANÀLISI I PREPARACIÓ DE
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS.

L’EXPEDIENT

DE

Es dona compte de la següent proposta:
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19
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el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals,
els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, en compliment de l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Alhora caldrà comptar amb els informes tècnic econòmics a què es refereix
l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els
quals es posi de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun
dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
També caldrà verificar que, en relació a les taxes per prestació de serveis
públics o realització d’activitats administratives de competència local, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Prèviament a tot aquest tràmit administratiu cal valorar quines ordenances
fiscals caldrà revisar i adequar a la legalitat vigent, doncs ja arran de les
modificacions operades durant el present exercici de 2020 i amb motiu
d’adequar la fiscalitat municipal a les noves necessitats sorgides arran de la
crisi econòmica i pressió fiscal sobrevinguda per la minoració d’ingressos de
certs col·lectius originada en la pandèmia de la COVID-19, la secretaria
intervenció va advertir que calia adequar el text d’algunes de les ordenances
vigents.
Alhora s’ha constatat que cal establir una nova taxa per monitoratge per quant
l’ajuntament presti directament aquest servei en el marc dels serveis
educatius o anàlegs, revisar les bonificacions establertes al llarg de tot
l’articulat per incidir en la reactivació econòmica i l’ajust de la pressió fiscal i
l’adequació de la recaptació estimada al cost estimat del servei en alguns
tributs.
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Així, es conclou que escau estudiar la modificació de les diferents Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals per incidir en la reactivació econòmica i l’ajust de la
pressió fiscal.
Així mateix, atès que la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, iniciar l’estudi per a
l’aprovació i entrada en vigor d’una Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals adequada a la realitat
de l’ajuntament i en coordinació amb l’Organisme Autònom BASE-Gestió
d'Ingressos, de la Diputació de Tarragona.”
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.
7. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan són un quart menys cinc minuts de vuit i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
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