ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29
D'ABRIL DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-nou d’abril
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
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 22 D'ABRIL DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 22 d'abril 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:
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

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que el Departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant sengles
resolucions de data 21 d’abril de 2021, ens ha atorgat un ajut per a l'adquisició
de llibres i diaris destinats a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura
Pública de Catalunya per import de 2.000 € i també ens ha estat concedida la
subvenció en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en
occità destinades a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública
de Catalunya per valor de 4.000 €.
- Informar també que el dia 28 d’abril va finalitzar el termini per presentació de
sol·licituds al procés selectiu d’una plaça vacant al cos de la guàrdia municipal
com a funcionari de carrera i constitució d’una borsa de treball com a funcionaris
interins, mitjançant concurs oposició lliure a vigilant. Hem rebut un total de 22
sol·licituds. Una vegada resoltes les possibles incidències i al·legacions, el
termini de presentació de les quals finalitza el proper dia 30 del corrent, es
publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i es
desenvoluparà el procediment de selecció.
La primera prova que serà la de coneixements de la llengua catalana està
programada, si no hi ha inconvenient, per al dia 18 de maig de 2021. Les proves
d’aptitud física per al dia 20 de maig i la prova de coneixements per al dia 21 de
maig. La resta del calendari es determinarà a partir d’aquell moment pel tribunal.
- Informar que els actuals adjudicataris de la concessió administrativa per la
gestió del bar-restaurant de la Torre d’en Guiu han manifestat la seva intenció
de cessar en la prestació degut a un cúmul de circumstàncies adverses que
s’han manifestat de forma conjunta. Des de l’ajuntament estem estudiant com
procedir per garantir el servei o reduir al màxim el temps de tancament.
- Informar també que davant el degoteig de casos de robatori amb força als
vehicles que estacionen a les àrees de la Torre d’en Guiu i del Camí de la Font,
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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i davant la impossibilitat d’implantar un servei de videovigilància, tornarem a
parlar amb els responsables a la zona del Cos de Mossos d’Esquadra perquè
ens donin una solució.
- Per al dia 11 de juny de 2021 hem programat la presentació del llibre que ha
publicat l’arquitecte municipal Sr. Josep Llop i Tous titulat “La Memòria
Salvada” en el marc el castell i amb una representació teatralitzada que ens
durà a una de les èpoques històriques per les que transita la novel·la.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Cal dir que la pandèmia ha retardat aquest acte fins al moment present, doncs
el llibre es va publicar a finals de l’any 2019 i teníem previst fer aquest acte a
redós de Sant Jordi de 2020, però per motius més que obvis no ha pogut ser
fins ara. Esperem que no hi hagi cap més retard.
- Finalment informar que en data d’avui hem comptat amb la presencia dels 20
alumnes de la classe de l'assignatura Arqueologia Experimental del Màster
Interuniversitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus
Mundus), impartida pel professor Josep M. Vergès (IPHES- CERCA-URV). Han
desenvolupat la darrera jornada de la seva formació al castell de la vila, com a
classe pràctica per conèixer de prop els treballs que s’hi van executar. Dir que
aquesta pràctica ve essent habitual i es repeteix gairebé cada any, però no per
això deixa de ser digna de menció, doncs encara posa més en valor el nostre
castell.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’ABRIL DE 2021 (2).

DE

FACTURES

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 8 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2021 (2) per un import
de 66.564,61 €.
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.
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Es dona compte de la següent proposta:
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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.
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.

15/07/2021 Alcalde

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. 8 – REMESA DE FACTURES ABRIL 2021
(2) i que ascendeix l’import total de 66.564,61 euros.

Segon.

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
DE “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL MAS DE PALLARÈS”.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2020, es
va aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària de
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès, mitjançant procediment obert
simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació
de 76.984,85 €, i 16.166,82 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
al tipus del 21%, i una durada del contracte de 2 mesos. Alhora es va aprovar
el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars i
es disposà l'obertura del procediment d'adjudicació.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’arquitecte de l’ajuntament ha portat la direcció facultativa i la coordinació de
seguretat i salut de l’obra, i en data 26 de març de 2021 ha lliurat la primera
certificació corresponent als treballs executats del 18 de febrer de 2021 fins el
26 de març de 2021, que importa la quantitat de 14.073,96 € de principal, més
2.955,53 € d’IVA, essent el total de 17.029,49 (disset mil vint-i-nou euros amb
quaranta-nou cèntims d’euro).
Fonaments de dret:
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
(LCSP).
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que
no contradigui a la LCSP.
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
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2020 s’adjudicà
el contracte per a l’execució de l’obra municipal ordinària “projecte de reforma
parcial de Mas de Pallarès” a l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO SL, per un
import total de setanta-tres mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-quatre
cèntims d’euro (73.915,84 €).
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de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar la primera certificació corresponent a l’obra municipal
ordinària de rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès, per import
total de 17.029,49 (disset mil vint-i-nou euros amb quaranta-nou
cèntims d’euro), IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra 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.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE PREUS
CONTRADICTORIS DE L’OBRA “ADEQUACIÓ DELS DOS ACCESSOS
PRINCIPALS AL NUCLI DEL CATLLAR”.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:

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

668f7c4a3b2d4201b0b97f6a8abe3826001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

6

Es dona compte de la següent proposta:
7

JOAN MORLÀ I MENSA

En data 15 de febrer de 2021, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog, ha emès acta de preus contradictoris en la que es fa constar que en el
període comprés entre l’octubre de 2020 i desembre de 2020 han aparegut
preus contradictoris corresponents a unes partides que no es contemplaven al
pressupost inicial del projecte, ja sigui per nova creació (PC1), com per
substitució de partides existents (PC2, PC3, PC4), segons les definicions que
es detallen tot seguit, i que importen un total de vint-i-sis mil cent-un euros amb
90 cèntims d’euro (26.101,90 €) , IVA inclòs:
Preu Contradictori 1:
“ Rasa segons plano de detall reomplerta de formigó i col·locació d’acer.”
Preu Contradictori 2:
“Pedra Calcària de dues cares vistes buixardada, segons detall amb forats per
a posar barres d’inox 316 amb epoxi”.
Preu Contradictori 3:
“ Subministrament de lletres en disseny 3D a la zona sud 1,10m, substituint les
de 2D”.
Preu Contradictori 4:
“ Subministrament de lletres en disseny 3D a la zona nord o,55 m, substituint
les de 2D”.
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
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019 es
va aprovar la memòria valorada corresponent a les obres d’adequació dels dos
accessos principals al nucli del Catllar, per import total de 68.495,29 €, IVA
inclòs, amb el desglossament següent: 56.607,67 €, pressupost net, i 11.887,61
€ en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un
termini d’execució de dos mesos a comptar de la data de signatura de l’acta de
replanteig.
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2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.

JOAN MORLÀ I MENSA
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15/07/2021 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la Certificació de preus contradictoris, emesa per l’arquitecte
de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López Skoog, corresponent als imports
i conceptes detallats en l’acta esmentada i en la part expositiva
d’aquesta proposta, per un import total de de vint-i-sis mil cent-un
euros amb 90 cèntims d’euro (26.101,90 €) , IVA inclòs.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de l’obra 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA
CELEBRACIÓ DE LA MARXA XV OPEN BTT KENDA EL CATLLAR.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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L’Ajuntament del Catllar, com ja es habitual en els darrers anys, i amb motiu de
l’organització de curses B.T.T al municipi, ha previst realitzar la Marxa XV Open
BTT Kenda EL Catllar.
S’ha sol·licitat pressupost a la següent empresa especialitzada en l’organització
d’aquests tipus d’esdeveniments per a la contractació que tot seguit es descriu:
- CLUB OPEN NATURA: Marxa XV Open BTT Kenda EL Catllar, pel diumenge
4 de juliol, i per un import de 2.479,34 €, més 520,66 € d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 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.
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 €.
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El contracte, d’acord amb el que disposen els articles 26 del LCSP, té la
condició de privat i es regeix, quant a la preparació i adjudicació, per aquesta
llei i les seves disposicions de desplegament i quant als efectes i extinció pel
dret privat.
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JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Contractar l’organització de la Marxa XV Open BTT Kenda EL Catllar,
que s’ha previst realitzar i es descriu en la part expositiva d’aquesta
proposta.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de tres mil euros (3.000,00€),
amb càrrec a la partida 341-22610 del pressupost municipal.

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.

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.
7. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DE LES DIFERENTS
ACTUACIONS
MUSICALS
I
ACTES
LÚDICS
A
CELEBRAR,
PRINCIPALMENT, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Abstencions: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA

-

RAMBLEJANT SLU: Actuació musical de la Beth, que presenta el seu
darrer disc “família”, pel dissabte 14 d’agost, i per un import de 4.850,00
€, més 1.018,50 € en concepte d’IVA.

-

MIQUEL JOSEP RADUA PROS: Concert de l’Orquestra Himalaya, pel
dimecres 23 de juny, i per un import de 5.000,00 €, més 1.050,00 € en
concepte d’IVA.

Les societats esmentades tenen els drets de producció artística i representació
en exclusiva de les actuacions, per la qual cosa el contracte s’haurà de
formalitzar amb aquestes companyies.
El contracte d’interpretació artística, d’acord amb el que disposen els articles
25.1, lletra a) i 26 del LCSP, té la condició de privat i es regeix, quant a la
preparació i adjudicació, per aquesta llei i les seves disposicions de
desplegament i quant als efectes i extinció pel dret privat.
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 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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

15/07/2021 Alcalde

Mitjançant acord de data 22 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, va aprovar l’adjudicació de la contractació de les diferents
actuacions musicals i actes lúdics a celebrar, principalment, amb motiu de la
Festa major d’Estiu, a les quals, complementàriament, s’afegeixen les
següents:
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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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Contractar, amb les empreses que tot seguit es relacionen, les
diferents actuacions musicals i actes lúdics que amb motiu de la Festa
Major i altres festes, estan previstes realitzar:
- RAMBLEJANT SLU: Actuació musical de la Beth, que presenta el
seu darrer disc “família”, pel dissabte 14 d’agost, i per un import de
4.850,00 €, més 1.018,50 € en concepte d’IVA.
- MIQUEL JOSEP RADUA PROS: Concert de l’Orquestra Himalaya,
pel dimecres 23 de juny, i per un import de 5.000,00 €, més 1.050,00
€ en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total d’ onze mil nou-cents divuit amb
cinquanta cèntims d’euro (11.918,50 €) amb càrrec a la partida 33822611 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.

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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15/07/2021 Alcalde

Primer.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
13

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.
8. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

I quan són dos quarts 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.

14/07/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

15/07/2021 Alcalde

No n’hi ha.
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