ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
JULIOL DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vuit de juliol de
l’any 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 29 DE JUNY DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juny 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

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa
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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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/592,
DE 30 DE JUNY, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES DE JUNY DE
2021.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/592, de 30 de juny:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents al mes de juny de 2021, que
inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries, corresponents
a les diferents situacions administratives i serveis o treballs extraordinaris del
personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2021, que es transcriuen a continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
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- El Cap Local de Sanitat ha alertat sobre l’incipient nombre de casos de contagi
tant a nivell local com en general. Demana precaució que l’ajuntament sigui
conseqüent amb la situació per programar actes i autoritzar esdeveniments. No
cal dir que mantindrem la línia de capteniment mostrada des del primer dia
d’aquesta pandèmia.
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A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.

JOAN MORLÀ I MENSA

I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.
III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
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Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:
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VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
4

Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal 2021.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
de juny de 2021, i la fiscalització i el pagament de la despesa per part
de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

85.861,92 €
20.651,82 €
66.743,85 €
52.944,33 €

Segon.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple 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
2021/592, de 30 de juny, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de
juny de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament 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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En conseqüència, resolc:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2021 (1).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 12 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2021 (1) per un import
de 84.358,58 €.
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 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.

Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 12 – REMESA DE FACTURES JULIOL
2021 (1) i que ascendeix l’import total de 84.358,58 euros.

Segon.

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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

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:
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 de personal com a peons adscrits a la brigada
municipal, per tal de cobrir períodes de vacances, baixes per incapacitat laboral,
etc. del personal de la brigada, amb caràcter temporal i en règim laboral.
A conseqüència de l’escàs personal adscrit a la brigada municipal (actualment
tenim cinc empleats), malgrat tenir un terme municipal molt extens i amb moltes
necessitats, l’ajuntament creu necessari crear una borsa de treball per tal de
poder donar cobertura a les necessitats existents quan algun dels empleats
gaudeixi de vacances, estigui de baixa per incapacitat laboral, permisos, etc. i
poder seguir cobrint les funcions bàsiques com neteja de carrers, places, ...,
cobertura d’actes festius, entre d’altres.
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:
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5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA
D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PEÓ A LA BRIGADA
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB
CARÀCTER TEMPORAL I EN RÈGIM LABORAL.
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Primer.

Obrir la convocatòria del procés de formació d’una borsa de treball de
personal peó a la brigada municipal, mitjançant concurs oposició
lliure, amb caràcter temporal i en règim laboral per cobrir possibles
necessitats que es vagin produint a l’Ajuntament del Catllar.

Segon.

Aprovar les bases d’aquesta convocatòria.

Tercer.

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

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 SUBMINISTRAMENT D’UNA BOMBA
SUBMERGIBLE PER AL BUIDAT DELS DIPÒSITS D’AIGÜES PLUVIALS DE
MAS DE PALLARÈS.
Es dona compte de la següent proposta:
En data 16 de juny de 2021, els serveis tècnics municipals emeten informe en
el que fan constar que en moments de molta pluja, la xarxa general no aguanta
el cabal i l’aigua s’estanca a les dues basses ubicades on hi havia instal·lada
una depuradora pel tractament d’aigües residuals al final de la segona fase de
la urbanització Mas de Pallarès.
En aquest sentit, cal actuar en aquestes dues basses mitjançant una petita
bomba per evacuar l’aigua i fer-ne el buidatge pertinent.
Amb aquesta finalitat, s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses
especialitzades en aquest tipus de subministrament, essent els que tot seguit
es relacionen:
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Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

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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SERVEIS I REPARACIONS HIDRÀULIQUES, S.A.: que ha presentat oferta
d’una bomba submergible model “Flygt CS 3045 HT”, per import de 927,46 €,
IVA no inclòs.
HIDRO TARRACO, S.A.: que ha presentat oferta d’una bomba submergible
model “Calpeda GQSM 50-13” per import de 537,72 €, IVA inclòs.

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

Contractar l’adquisició d’una bomba submergible model “Calpeda
GQSM 50-13” amb el contractista HIDRO TARRACO, S.A, NIF A-

JORDI CABRE MARTORELL
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BACTAGUA, S.L.: que ha presentat oferta d’una bomba submergible model
“Flygt CS 3045.181 HT”, per import de 2.039,81 €, IVA inclòs.
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JOAN MORLÀ I MENSA
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43025618 per import de quatre-cents quaranta-quatre euros amb
quaranta cèntims d’euro (444,40 €) més noranta-tres euros amb
trenta-tres cèntims d’euro (93,33 €).
Segon.

Aprovar la despesa per un import total cinc-cents trenta-set amb
setanta-dos cèntims d’euro (537,72 €), amb càrrec a la partida16021001 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.

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:
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 D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMES
D’ESTIU I EQUIPS PER A LES NOVES INCORPORACIONS D’AGENTS DEL
COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL I UNIFICACIÓ DE LA UNIFORMITAT DE
LA RESTA DE MEMBRES DEL COS.
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Abstencions: cap
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Es dona compte de la següent proposta:
10

El cos de la guàrdia municipal ha incorporat una nova agent al contingent. Per
aquest motiu cal dotar d’uniformitat a aquesta persona. Alhora, s’ha produït el
reconeixement de situació administrativa de servei en altres administracions a
un dels agents, funcionari de carrera, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 a
30 de setembre de 2021, lloc que caldrà proveir amb caràcter temporal i fent ús
de la borsa de treball constituïda a l’efecte.

JOAN MORLÀ I MENSA

Cal doncs, adaptar la uniformitat del cos a aquesta nova imatge aprofitant
l’avinentesa de les noves incorporacions.
Així les coses s’ha sol·licitat oferta per subministrar la uniformitat completa de
dos agents, temporada d’estiu, i també polos per a la resta de membres del cos
en actiu per iniciar la transició cap a la nova imatge del cos, a l’empresa
INSIGNA UNIFORMES SL, amb NIF B-97611164, atès que ja ha subministrat
equipament a la guàrdia municipal amb anterioritat, i que ja té les planxes de
serigrafia per a la personalització de la uniformitat, significant un petit estalvi
econòmic.
L’oferta inclou el subministrament de 16 unitats de polo de màniga curta, dues
jaquetes, 4 pantalons, dos parells de botes, cinc fundes de l’armilla antibales,
dos cinturons, dues gorres i dos escuts per a la gorra.
Es conclou que l’oferta presentada s’ajusta als paràmetres i preus del mercat.
Considerant la quantia d’aquest contracte, i, en base als principis d’eficiència i
celeritat, no es considera necessari sol·licitar tres ofertes formals i es valora
aquesta oferta com l’econòmicament més avantatjosa
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
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Els principals subministradors d’aquest material estan adaptant els seus
catàlegs als requeriments de la Resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la
qual es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les
policies locals de Catalunya i confeccionant sobre aquesta base la uniformitat
dels vigilants o guàrdies municipals.
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percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Adjudicar el subministrament d’uniformitat d’estiu del cos de la
guàrdia municipal, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL, amb NIF B-97611164, per un
import de 2.567,58 € (dos-mil cinc-cents seixanta-set euros amb
cinquanta-vuit cèntims d’euro) amb 539,19 € (cinc-cents trenta-nou
euros amb dinou cèntims d’euro), en concepte d’IVA al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de 3.106,77 € (tres-mil cent sis
euros amb setanta-set cèntims d’euro), amb càrrec a la partida 13222104 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,
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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.

29/07/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

8. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LICITADORS/ES ADMESOS I
EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN LA FASE I SEGÜENT DEL CONCURS
DE PROJECTES PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU,
REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL,
DIRECCIÓ D’OBRA, REDACCIÓ DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
QUALITAT, REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU.
Es dona compte de la següent proposta:
Arribat aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde, examinada la documentació
que consta en l’expedient, proposa deixar-lo pendent sobre la taula.
Acte seguit es sotmet a votació amb el següent resultat:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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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.
13

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta de deixar-la sobre la taula és aprovada per
unanimitat.
9. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

El Sr. alcalde comenta que cal tenir en compte que hi ha un conveni de custòdia
del riu establert amb l’entitat ambiental La Sínia i que la vegetació existent és la
pròpia d’una zona com aquesta. No obstant, es farà la consulta de què hi podem
fer.
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino i proposa que respecte de la construcció
del pavelló poliesportiu caldrà deixar resolta, ja a nivell de projecte, la unió amb
l’institut escola mitjançant un pas cobert, doncs els i les alumnes en seran uns
usuaris potencials i permanents.
I quan són les set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

29/07/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

29/07/2021 Alcalde

Intervé el Sr. Carles Guillén i proposa actuar sobre la vegetació existent a la
llera del riu per millorar la imatge de l’entorn.
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