ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE
DESEMBRE DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu de
desembre 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:

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 3 DE DESEMBRE
DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de desembre 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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Metadatos

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

- El Consorci d’Aigües de Tarragona ha informat que en execució de sentència
judicial que condemnava a l’Agència Catalana de l’Aigua a la devolució del
cànon de l’aigua pagat pel Consorci entre els anys 2012 i 2016 per estar
exempts ens faran devolució de 2.548,95 € inclosos els interessos generats.
- Informar que després de diversos intents, el projecte d’urbanització del sector
5 del POUM ha rebut informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua i es
podrà procedir a la seva aprovació definitiva en breu.
- El Ple del Consell Comarcal en sessió de 24 de novembre de 2020 va aprovar
inicialment el reglament regulador del funcionament i ús de les deixalleries que
gestions per delegació dels ajuntaments, acord que ens ha estat notificat en
data 3 de desembre. Com que no ens ha estat facilitat el text del reglament amb
la notificació el sol·licitarem al Consell per valorar si escau o no presentar
alguna al·legació, especialment per garantir que l’ajuntament pugui accedir a la
deixalleria amb les mateixes condicions que els usuaris particulars.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació del dia 9 de desembre
ens ha estat denegada la subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni:
desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)
per a la millora de l’enllumenat de l’Esplai Tarragoní tot i ser un projecte
subvencionable però per no haver obtingut una puntuació mínima requerida
igual o superior a 43 punts.
- Informar també que demà divendres dia 11 de desembre està prevista la
recepció de les obres de construcció de l’Estació Depuradora d’aigües residuals

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

20/12/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

21/12/2020 Alcalde

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. A l’acte hi assistirà el Director de
l’Agència i inicia el període de conservació d’un any fins al seu trasllat a
l’ajuntament.
- Finalment dir que el dia 17 de desembre està prevista la visita de l’Hble. Sr.
Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació de la Generalitat a l’edifici de
l’escola de música i aulari de l’institut escola just el dia abans que es farà la
recepció de les obres per part de l’ajuntament permetent que durant les
vacances de Nadal es pugui fer el trasllat del mobiliari cap a les noves aules.
Els assistents es donen per assabentats.

JOAN MORLÀ I MENSA

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 20 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2020 (1) per un
import de 411.640,02 €.
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 la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2020, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DESEMBRE DE 2020 (1).
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Primer.

Segon.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 20 – REMESA DE FACTURES
DESEMBRE 2020 (1) i que ascendeix l’import total de 411.640,02
euros.
Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.”

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE DIVERSOS
CONTRACTES D’OBRES, DECLARACIÓ DE CONFORMITAT I
FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I RETORN DE LES
GARANTIES DEFINITIVES DIPOSITADES.
Es dona compte de la següent proposta:
En data 26 de juny de 2020 el Sr. Sergio Pérez Garcia, en representació de
l’empresa SERPEGA, va presentar una sol·licitud en la qual demana la devolució
de la retenció del 5% de la base imposable en concepte de garantia durant el
termini d’un any que van ser dipositades en efectiu, per les següents obres:
-

Pavimentació i condicionament de l’espai que envolta les pistes de pàdel i
tennis del parc de la Torre d’en Guiu
Arranjament de la coberta del centre cultural

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2019 es va
adjudicar mitjançant el procediment del contracte menor el contracte d’obra
municipal ordinària per la pavimentació i condicionament de l’espai que envolta
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Abstencions: cap
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les pistes de pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu a favor de l’empresa
Servicios Serpega.
5

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 1 de desembre de 2020, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe
favorable a la devolució corresponent a l’obra de Pavimentació i condicionament
de l’espai que envolta les pistes de pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu,
donat que no s'aprecien circumstàncies contraries a la devolució de la
corresponent garantia definitiva del contracte, d’acord amb els articles 110 i
111 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 i informe desfavorable pel que fa a la devolució corresponent a l’obra
d’arranjament de la coberta del centre cultural donat que cada vegada que plou
amb certa intensitat, l’aigua es filtra i entra a l’edifici, especialment a la cantonada de la
sala polivalent al davant dels serveis de la planta primera.
Atès que en el llibre Major de Comptes Extrapressupostaris consten anotades les
fiances, com a garantia fixada en els susdits expedients.
Examinades les facultats que confereix l'art. 53, 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 a l’alcaldia.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en tant
que òrgan de contractació i 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.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.-

Aprovar la liquidació del contracte corresponent a l’obra de
pavimentació i condicionament de l’espai que envolta les pistes de
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2019 es va
adjudicar mitjançant el procediment del contracte menor el contracte d’obra
municipal ordinària per l’arranjament de la coberta del centre cultural a favor de
l’empresa Servicios Serpega.
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pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu i declarar-ne l’extinció per
compliment i, alhora, declarar finalitzat el període de garantia.
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Segon.-

Denegar la liquidació del contracte corresponent a l’obra
d’arranjament de la coberta del centre cultural i requerir al contractista
perquè procedeixi a la reparació de les anomalies detectades.

Tercer.-

Ordenar a la Tresoreria el retorn de la garantia dipositada en metàl·lic,
per l’execució de l’obra de pavimentació i condicionament de l’espai
que envolta les pistes de pàdel i tennis del parc de la Torre d’en Guiu

Quart.-

Ingressar al compte corrent facilitat pel legal representant de l’empresa
Servicios Serpega, l’import de 1.758,49 €, en concepte de devolució de la
retenció practicada.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’interessat fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa
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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 12 BANCS
MITJANÇANT L’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES (SISTEMA
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA) DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
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MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) I EL CONSORCI CATALÀ DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL).
7

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia
25 de gener de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de
parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2017.05) a les empreses seleccionades següents: HAPPYLUDIC
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS
KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L,
HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS
EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA
URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L.
2.- En data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS
KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L,
HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS
EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA
URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L.
3.- L’Ajuntament del Catllar es troba adherit al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català
per Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits per la mateixa i amb les empreses adjudicatàries.
Es per això que es considera convenient efectuar l’adquisició de mobiliari urbà
mitjançant la Central de Compres de l’ACM per tal de nodrir l’estoc que permeti
satisfer la demanda del municipi, atès que, en els darrers dies, les existències
de les que es disposava s’han exhaurit.
FONAMENTS DE DRET
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Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de
l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.

JOAN MORLÀ I MENSA

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà
amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 53/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant
de l’entitat.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, proposo que la Junta de Govern Local adopti el
següent acord:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Catllar a l’Acord marc de
subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05).
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Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
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Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Novatilu SL dels
bens següents:
12 unitats del Banc model BCN 21, per un import total de L’import
total de mil set-cents vuitanta-vuit euros (1.788,00 €), més tres-cents
setanta-cinc euros amb quaranta-vuit cèntims d’euro (375,48) en
concepte d’IVA.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de dos mil
cent seixanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims d’euro (2.163,48
€) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 920-62507.

JOAN MORLÀ I MENSA

Notificar aquest acord a l’empresa Novatilu SL, amb CIF B98197916,
i adreça al carrer Via Austània, 11 de Manlleu, Barcelona (08560),
com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, així com a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques - ACM amb NIF
G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat, amb
adreça al carrer València núm. 231, 6a planta, de Barcelona (08007),
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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

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
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL QUADRANT DE DISTRIBUCIÓ DELS
TORNS DE TREBALL DEL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL PER A
L’ANY 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tal de fixar els horaris de la jornada laboral de la guàrdia municipal, s’ha
passat una proposta de quadrant horari laboral per part de l’ajuntament al
representant sindical del personal funcionari per tal que en fes difusió a la resta
de personal adscrit al cos de la guàrdia municipal, per a l’any 2021, i tenint en
compte únicament tres esdeveniments: la revetlla de Sant Joan, la festa major
d’estiu i la festa major d’hivern, ja que a causa de la pandèmia de la Covid-19
tot sembla indicar que no serà un any amb tota la normalitat que coneixíem.
L’horari laboral de la guàrdia municipal que actualment realitzen, diferencia les
tardes d’estiu de les d’hivern, i és el que es resumeix en el quadre següent:
Matí
Tarda

Estiu
07.00 a 15.30 h
15.30 a 00.30 h

Hivern
07.00 a 15.30 h
15.30 a 00.00 h

A banda de l’horari, el quadrant inclou i absorbeix, totes les festivitats, dies de
vacances i assumptes propis de cadascun de la guàrdia municipal de forma
individualitzada, tenint en compte els beneficis que en matèria de personal té
aprovat l’ajuntament.
També s’inclouen els torns de suport per a actes i celebracions que es preveuen
durant l’any 2021, en concret tres només: la revetlla de Sant Joan, la festa major
d’estiu i la festa major d’hivern; ara bé, per motius varis poden veure’s alterats,
modificats o suspesos segons evolucioni la pandèmia, però de moment estan
fixats com a molt provables; en el cas de modificacions caldrà corregir-ne el
quadrant a efectes del còmput d’hores anuals. L’ajuntament es compromet a
comunicar amb l’antelació suficient les possibles modificacions, sempre i quan
no siguin casos sobrevinguts, que es comunicaran tant aviat com es conegui la
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Es dona compte de la següent proposta:
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necessitat. I en el cas que sigui possible organitzar algun altre esdeveniment,
es comunicarà amb la màxima brevetat possible.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Vist l’informe favorable del secretari interventor de l’ajuntament que consta a
l’expedient, i en el qual es constata que el nombre d’hores efectives a fer per la
guàrdia municipal durant l’any 2021 és de 1.642,50 hores, d’acord amb el següent
detall:
Total dies any 2021 (365 x 7,5 h)
2.737,50 h
Diumenges any 2021 (52 x 7,5 h)
-390 h
Dissabtes any 2021 (49 x 7,5 h)
-367,50 h
Vacances any 2021 (22 x 7,5 h)
-165,00 h
Festius any 2021 (14 x 7,5 h)
-105,00 h
Assumptes propis any 2021 (6 x 7,5 h)
-45,00 h
Festius 24 i 31 de desembre (2 x 7,5 h)
-15,00 h
Total hores efectives any 2021
1.650 h
Total hores anuals màximes pel 2021 1.642,50 h
En el moment que es produeixin canvis de torn o altres motius de modificació,
caldrà anar actualitzant el quadrant; en el ben entès que prèviament s’haurà
d’haver comunicat el canvi de torn, altrament no tindrà cap efecte sobre el còmput
d’hores anuals. I, els canvis de torn hauran de ser pel mateix còmput d’hores.
Vist el que estableix l’article 47 de de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 22 de juliol de 2015 per la qual es modifica la
de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics.
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
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En aquest quadrant previst, resulta que l’ajuntament encara disposarà d’un
romanent d’hores d’alguns TIPs al seu favor, per poder atendre necessitats
concretes i puntuals de servei, com per exemple substituir el representant sindical
dels funcionaris quan aquest agafi permís per hores sindicals, o reforç de torn en
visites institucionals, baixes per malalties, etc. En cas d’acabar l’any amb un saldo
negatiu, l’ajuntament es reserva el dret de disposar d’aquestes hores durant el
primer trimestre de l’any següent.
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la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol.
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En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar el quadrant de distribució horària de la jornada laboral de la
guàrdia municipal per a l’any 2021, d’acord amb la descripció que
consta a la part expositiva d’aquesta resolució i amb el quadrant que
consta a l’expedient i que és dóna per reproduït.

Segon.

Advertir als interessats que:

JOAN MORLÀ I MENSA

- Col·lectivament o individualment, i en funció de les necessitats del
servei, aquest horari es podrà modificar, mitjançant procediment
contradictori incoat a l’efecte.
Tercer.

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

Quart.

Fer 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.
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
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- El present horari no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 15
dies des de la seva notificació, llevat acceptació expressa i renúncia
a exercitar les accions legals previstes per a la seva impugnació.
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Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. TORN OBERT DE PARAULES
Intervé la Sra. Montserrat Mestre per informar que des de la direcció de la Llar
d’Infants han sol·licitat que la substitució del paviment de les aules que s’havia
sol·licitat a l’ajuntament es faci amb parquet en comptes del sòl vinílic previst.
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I quan són tres quarts de set 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.

20/12/2020 Secretari-Interventor
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El Sr. alcalde diu que es va preveure el paviment de vinil perquè és el que ja hi
havia, però el de nova instal·lació és d’un gruix superior. Els treballs ja han estat
adjudicats amb aquestes característiques.
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