ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE
MARÇ DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia onze de març
de dos-mil vint-i-ú, 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 4 DE MARÇ DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de març de 2021, 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 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

- Aquesta mateixa setmana hem estat notificats de l’aprovació definitiva del
projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340,
tram: T-203 a N-340, tm de Tarragona i el Catllar, amb un pressupost d’execució
per contracta de 5.147.113,65 euros. Aquesta aprovació definitiva porta
implícita la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgent ocupació dels béns i drets afectats, que promou la Diputació de
Tarragona.
- Informar també que l’empresa SERVIDEL està executant tasques de neteja
vegetal de la zona de servitud de les carreteres titularitat de la Diputació amb la
retirada de restes vegetals i, sobretot, brancatge i arbres caiguts de les recents
ventades.
- Finalment informar que la Colla de Gegants i Grallers del Catllar ha sol·licitat
la col·laboració econòmica de l’ajuntament per poder sufragar les despeses
relatives a la concurrència al 33è Aplec Internacional de la cultura catalana que
organitza Adifolk i que enguany tindrà lloc a la ciutat de l’Alguer.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/170,
D’1 DE MARÇ, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PERCENTATGE
DE JORNADA DELS PROFESSOR BBS I MPR.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/170, d’1 de març:
“A dia d’avui, els professors Sra. B.B.S i Sr. M.P.R., tenien atribuïts una jornada
laboral de 21,09 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial del
56,24% i de 11,33 hores setmanals, equivalent a una jornada a temps parcial
del 30,21%, respectivament.
El Sr. J.A.R, coordinador de l’escola de música, ha comunicat que hi ha hagut
diverses altes durant el mes de març, la qual cosa fa que els professors de
piano i violí incrementin la seva jornada tal i com es resumeix tot seguit:
Hores
21,09
11,33

08/04/2021 Alcalde

B.B.S.
M.P.R.

Vigent
% jornada
56,24%
30,21%

Hores
22,27
12,11

Proposat
% Jornada
59,39%
32,29%

La situació descrita, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut del Treballadors,
suposa una modificació de les condicions de treball atès que es produeix una
modificació del temps de treball, respecte el contracte signat inicialment.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Vist el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
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.

Primer.

Aprovar la modificació de la jornada laboral dels treballadors
municipals Sra. B.B.S. i Sr. M.P.R. que quedaran establertes en el
59,39% (22,27 hores setmanals) i 32,29% (12,11 hores setmanals)
respectivament

Segon.

Advertir a les persones interessades que:

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, resolc:
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-

La present jornada 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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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-

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a les persones interessades, fent
constar que si es vol impugnar aquesta resolució, procedeix
interposar una demanda davant el Jutjat Social competent en el
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Quart.

Donar trasllat d’aquesta resolució a la gestoria Sugranyes per a que
prepari l’annex de modificació del contracte inicial i procedeixi,
posteriorment, a la comunicació a la Seguretat Social dels canvis
que es produeixin.

Cinquè.

Donar compte d’aquest decret al Ple en legal forma i a la Junta de
Govern Local per a la seva ratificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2021/170, d’1 de març, d’aprovació de la modificació del percentatge de jornada
dels professors BBS i MPR 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.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2021 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 5 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2021 (1) per un import
de 73.361,35 €.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 5 – REMESA DE FACTURES MARÇ 2021
(1) i que ascendeix l’import total de 73.361,35 euros.

Segon.

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2021, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
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5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PODA I ELIMINACIÓ
D’ARBRAT MORT A DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI.
6

Es dona compte de la següent proposta:
Amb la voluntat de mantenir i adequar les zones enjardinades de la Vila del
Catllar, l’ajuntament creu escaient i necessari la contractació d’una empresa
externa que realitzi els treballs de poda i eliminació d’arbrat mort a diferents
punts del municipi, atesa l’escassetat de recursos tècnics i humans dels que
disposa per poder escometre aquesta tasca amb èxit.

JOAN MORLÀ I MENSA

Ubicació
La Torre d’en Guiu
Accés a la Torre d’en Guiu
Escoles Velles
Plaça Pau Sulé i Mensa
Pujada c/Elionor de Pallars
Terrassa bar de la cooperativa
Parc Carmeta Llevadora
Zona exterior Llar d’Infants
Camp de futbol

Un.
5
15
5
7
5
3
3
5
1
1
10
9

Espècie
Tipuanes
Moreres
Moreres
Moreres
Arbres
Tipuanes
Fals pebrer
Til·lers
Alzina surera (morta)
Xiprer (mort)
Varis
Tipuanes

El tipus de poda a realitzar vindrà determinat per les necessitats dels arbres i
els criteris tècnics de l’empresa adjudicatària. Els treballs inclouen la trituració
o recollida de les restes que es puguin produir.
Atès que es consideren contractes menors els contractes de serveis, entre
d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment adequat
per la contractació és el del contracte menor.

JORDI CABRE MARTORELL
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Els serveis tècnics municipals han emès informe on es descriu la necessitat
dels treballs a realitzar i els criteris automàtics de valoració de les diferents
propostes per l’adjudicació, informe que formarà part del corresponent
expedient de contractació.
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S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així
mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
Per la realització dels treballs descrits s’ha demanat pressupost a les empreses
especialitzades que tot seguit és relacionen:
Import PEC
sense IVA

JOAN MORLÀ I MENSA

VOLPAL jardins i serveis SL
FRA Servicios de jardineria y mantenimientos
JORDI BOVÉ FRAGA excavacions i jardineria

21% IVA

Total
pressupost

1.850,00€
388,50€ 2.238,50€
2.100,00€
441,00€ 2.541,00€
5.500,00€ 1.155,00€ 6.655,00€

Analitzades les ofertes econòmiques que figuren en l’expedient, i atenent als
criteris d’adjudicació automàtics establerts en l’informe tècnic emès (objectius
econòmics), es conclou que la més avantatjosa és la presentada pel
contractista Volpal Jardins i Serveis SL.
La puntuació obtinguda per les diferents empreses es resumeix en el següent
quadre:
Licitador

VOLPAL jardins i serveis SL
FRA Servicios de jardineria y mantenimientos
JORDI BOVÉ FRAGA excavacions i jardineria

Puntuació
criteri 1

Puntuació Total

100,00 punts
88,10 punts
33,64 punts

100,00 punts
88,10 punts
33,64 punts

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Licitador
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JOAN MORLÀ I MENSA

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 també que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el servei descrit a la part expositiva d’aquesta proposta a
l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, per un import total de
mil vuit-cents cinquanta euros (1.850,00 €) més tres-cents vuitantavuit euros amb cinquanta cèntims d’euro en concepte d’IVA (388,50
€).
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de dos mil dos-cents trentavuit euros amb cinquanta cèntims d’euro (2.238,50 €), amb càrrec a
la partida 171-21004 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,

JORDI CABRE MARTORELL
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia. No obstant, 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 2019/532,
de 5 de juliol.
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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.
Cinquè.- 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.”
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.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DEL PIANO OTTO BACH INSTAL•LAT L’EDIFICI DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Es dona compte de la següent proposta:
Recentment s’ha observat que el piano Otto Bac instal·lat a l’Escola de Musica
Municipal del Catllar presenta alguns desperfectes i problemes d’afinament, per
la qual cosa es creu convenient realitzar un manteniment i reparació pel seu
correcte funcionament.
Per la realització d’aquest servei s’ha demanat pressupost als següents tècnics
especialitzats en aquest tipus de reparació:
- Victor Polidano Lison, que presenta un pressupost per un import total de
676, 00 €, més 141,96 € en concepte d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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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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- New Musics Koncert, SLU, que presenta un pressupost per un import total de
680,00 €, més 142,80 € en concepte d’IVA.
10

- Baldiri Borrell Solé, que presenta un pressupost per un import total de
295,00 €, més 61,95 € en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Analitzades les ofertes econòmiques presentades, i atenent a les
recomanacions efectuades pel director de l’EMM en el seu informe de data 9
de març, que figura en l’expedient, es conclou que la més avantatjosa és la
presentada pel contractista Victor Polidano Lisón.
Atès que es consideren contractes menors els contractes de serveis, entre
d’altres, d’import inferior a 15.000 euros, s’estima que el procediment adequat
per la contractació és el del contracte menor.
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.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, tal com
estableix la Disposició Addicional tercera 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, és l’alcaldia. No obstant, 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 2019/532,
de 5 de juliol.
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S’ha incoat el corresponent expedient administratiu per a la contractació del
servei esmentat, i es va demanar informe sobre el procediment legal per a la
licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així
mateix, sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar.
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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 també que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar el servei descrit a la part expositiva d’aquesta proposta al
contractista Victor Polidano Lison, per un import total de sis-cents
setanta-sis euros (676,00 €) més cent quaranta-un euros amb
noranta-sis cèntims d’euro (141,96 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per un import total de vuit-cents disset euros amb
noranta-sis cèntims d’euro (817,96 €), amb càrrec a la partida 92021300 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

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.

Cinquè.- 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.”

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
12

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:
Per part de la secretaria intervenció s’han elaborat les bases que han de regir
la formació d’una borsa de treball per proveir el lloc de treball de bidell/conserge
i/o operari per dependències i instal·lacions municipals. Principalment es
prestarà servei als edificis dedicats als ensenyaments de música i d’idiomes
que imparteix l’ajuntament durant el curs escolar i al mateix temps durant la
temporada d’estiu es donarà suport en tasques diverses a les piscines
municipals, i en cas necessari cobrir possibles necessitats que es vagin produint
a l’Ajuntament del Catllar com substitució de vacances, baixes laborals,
permisos, etc., amb caràcter temporal o d’interinatge, i en règim laboral.
Amb la mirada fixada en la jubilació de l’emplenada municipal que ara mateix
està donant suport a les tasques de bidell a les dependències de l’lnstitut Escola
L’Agulla durant les tardes mentre es desenvolupen les classes dels
ensenyaments de música i d’anglès que imparteix l’ajuntament.
Al mateix temps, la persona que realitza les tasques de bidell durant el curs
escolar també realitza tasques com a operària a les piscines municipals durant
la temporada d’estiu, quan el centre educatiu roman tancat, cobrant les
entrades als usuaris, netejant superfícies d’ús comú i habitual, realitzant
tasques de manteniment de la qualitat de l’aigua, etc.

JORDI CABRE MARTORELL
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7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER
A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE BIDELL/CONSERGE EN
RÈGIM LABORAL.
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Així doncs, l’ajuntament pretén crear una borsa de treball per tal de poder donar
cobertura a aquestes necessitats ja sigui durant el curs escolar i/o durant la
temporada d’estiu.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021 es
va aprovar el pla de mesures preventives de riscos laborals i protecció civil per
a les proves selectives de selecció de personal que convoqui l’ajuntament que
regirà en aquest procés, amb els canvis i adaptacions que requereixi
l’adequació a la normativa sanitària vigent en cada moment.
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.

Obrir la convocatòria del procés de formació d’una borsa de treball de
bidell/conserge de dependències i instal·lacions municipals en règim
laboral.

Segon.

Aprovar les Bases d’aquesta convocatòria.

Tercer.

Declarar inajornable el procés selectiu, mentre les autoritats
sanitàries no disposin la suspensió dels processos selectius.

Tercer.

Donar publicitat de la convocatòria mitjançant edicte al BOPT, al
tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica.”

JORDI CABRE MARTORELL
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L’article 2.1 i) de la Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya disposa que “Queda restringida l'entrada i sortida de persones del
territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament
justificats, que es produeixin per algun dels motius següents: i) Realització
d'exàmens o proves oficials inajornables.” Alhora, l’article 3 de la Resolució,
relatiu a la limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya estableix que
“Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les
excepcions justificades previstes a l'apartat 2.1”.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
14

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.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Intervé la Sra. Montserrat Mestre per explicar que arran del desenvolupament
de les classes de llengua angles en format digital, alguns pares es queixen de
desajustos en la prestació del servei que caldria esmenar per garantir-ne la
qualitat, ja sigui per la millora de les connexions dels docents o per minimitzar
les interferències dels alumnes que no col·laboren.
Comptem amb el compromís del professors per reconduir la situació i que
tinguem resultats positius abans de setmana santa.
I quan són dos quarts i cinc de 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.

07/04/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

08/04/2021 Alcalde

8. TORN OBERT DE PARAULES
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