ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
SETEMBRE DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-tres de
setembre de dos-mil 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
Francesc Saigí Núñez
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Marcelo Javier Tarantino Mingo
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 16 DE SETEMBRE
DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de setembre de 2021, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.

JORDI CABRE MARTORELL
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- D’acord amb les bases aprovades per aquesta Junta de Govern, durant
aquests dies s’estan realitzant les entrevistes i avaluacions dels currículums
presentats per les persones candidates proposades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per als tres llocs de treball oferts en el marc del programa de Garantia
Juvenil.
El procés haurà de finalitzar molt en breu per procedir a la contractació de les
persones proposades pel tribunal de valoració abans del 30 del corrent.
La cobertura del lloc que presenta una major complicació és el de l’àrea jurídica,
si bé hi havia 11 persones graduades en dret proposades pel SOC, cap ha
concorregut a la crida. Estem esperant la relació de persones graduades en
econòmiques i en administració i direcció d’empreses abans de passar a fer la
selecció de persones del grau superior o del grau mig de la formació
professional. A persones candidates d’aquests dos darrers grups ja s’han fet
entrevistes per avençar-nos a possibles esdeveniments.
- S’ha sol·licitat assistència tècnica al Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona per dur a terme dues actuacions importants:
Assistència per a la redacció de projecte únic per a la transició energètica, ajuts
next generation.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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Assistència jurídica en la incoació i tramitació d'expedient de declaració de ruïna
d'un immoble situat al carrer Prat de la Riba, número 13 i conegut com “el
foment”.
- Finalment, informar que l’ajuntament dotarà el fons de la biblioteca municipal
amb dos exemplars dels llibres que recentment s’han presentat a la nostra vila:
Història de Mas Vilet dels Pins, 1969-2019.
El Catllar. Passió castellera, 250 anys de tradició (1770-2020).
Memòries de mossèn Gil (Josep Gil i Ribas).

07/10/2021 Alcalde

També se’n farà donació d’un exemplar de cadascun d’ells a les biblioteques
de l’Institut Escola l’Agulla, el Centre Penitenciari de Mas d’Enric i de l’escola
The British School of Costa Daurada.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2021 (2).

DE

FACTURES

JOAN MORLÀ I MENSA

En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 18 – REMESA DE FACTURES SETEMBRE 2021 (2) per un
import de 70.407,02 €.
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 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
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facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
4

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. 18 – REMESA DE FACTURES
SETEMBRE 2021 (1) per un import de 70.407,02 €.

Segon.

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

07/10/2021 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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ PARCIAL I PROPORCIONAL DE LA
GARANTIA DEFINITIVA RELATIVA AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL CATLLAR

Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de la llar d’infants municipal del
Catllar mitjançant procediment obert urgent, amb varis criteris d’adjudicació, es
varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació i s’acordà publicar anunci de licitació
al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2017 es va
adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar, a
l'empresa Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G-43773712, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats i d'acord amb les
millores presentades, essent l’import total del contracte és de 1.284.114 € i el
termini d’execució de 4 anys més 2 de pròrroga, comptats de l’endemà de la
formalització del present contracte.

JOAN MORLÀ I MENSA

Els articles 109 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, relatius a les vicissituds de les garanties definitives en
matèria contractual pretenen garantir la finalitat darrera de la figura, permetent
en tot cas que la reparació del dany causat en execució del contracte i imputable
al contractista resti assegurada.
L’article 111.3 preveu que el contractista pugui sol·licitar la devolució o
cancel·lació parcial de la garantia quan s’hagi recepcionat parcialment la
prestació i de forma proporcional a aquella recepció.
Així les coses, vista la sol·licitud efectuada per la Fundació Privada en Xarxa
en aquest sentit, en la que demana la devolució de la part proporcional
corresponent al tercer any de servei prestat a la Llar d’Infants, i examinada la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la
contractació de la gestió del servei de la llar d’infants municipal “l’Agulla” de
l’ajuntament del Catllar, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 25
de maig de 2017 i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 119, de 21
de juny de 2017, escau atendre a petició formulada.
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 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.

JORDI CABRE MARTORELL
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Posteriorment, en data 1 de setembre de 2017 es va signar el contracte
administratiu regulador de la relació, un cop s’havia constituït la garantia
definitiva per import de 64.205,70 € mitjançant ingrés en efectiu a la caixa de la
Corporació en dates 1 i 4 d’agost de 2017.
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07/10/2021 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer.

Accedir a la devolució proporcional de la garantia definitiva relativa al
contracte del servei de la llar d’infants municipal del Catllar constituïda
en dates 1 i 4 d’agost de 2017 per l’adjudicatària i en efectiu per import
de 64.205,70 €.

Segon.

Establir que l’any transcorregut de prestació del servei des del dia 1
de setembre de 2020 a l’1 de setembre de 2021 s’entén com a servei
prestat i per tant recepcionat per l’ajuntament, essent viable la
devolució de la part proporcional de la garantia definitiva, que es
quantifica en 10.700,95 €, resultant de dividir la quantia constituïda
pel termini màxim d’execució del servei.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la interessada en legal forma.

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 i Francesc Saigí Núñez.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 4
DESFIBRIL•LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS, MANTENIMENT D’UN
CINQUÈ INSTAL•LAT AL CONSULTORI MÈDIC I FORMACIÓ DEL
PERSONAL PER AL SEU ÚS.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament creu necessària l’adquisició de 4 aparells desfibril·ladors externs
automàtics nous per substituir els actuals i la revisió del cinquè aparell ubicat al
consultori mèdic que garanteixi el seu correcte funcionament. A més, es
considera escaient realitzar també un curs de formació per al personal
encarregat del seu ús.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

07/10/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

Abstencions: cap

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

e52cd430cbd0472b91882f835276022f001

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

Pel subministrament d’aquests aparells, s’ha demanat pressupost a diferents
empreses especialitzades i, al termini màxim fixat per a la presentació d’ofertes,
només s’han rebut les següents:
SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA SL, que ha presentat oferta per un import
total de sis mil cinc-cents noranta-un euros amb seixanta cèntims d’euro
(6.591,60 €) 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.
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.
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:

JORDI CABRE MARTORELL
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TECNILAB ELECTROMEDICINA SL, que ha presentat oferta per un import total
de set mil nou-cents cinquanta-un euros amb quaranta cèntims d’euro (7.951,40
€) IVA inclòs.
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Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament dels quatre
desfibril·ladors externs automàtics, manteniment d’un cinquè instal·lat
al consultori mèdic i la formació del personal per al seu ús, mitjançant
el procediment del contracte menor, a l’empresa SERVEIS
PREVENTIUS CATALONIA SL, cinc mil set-cents seixanta euros
(5.760 €), més vuit-cents trenta-un euros amb seixanta cèntims d’euro
(831,60 €) (al tipus del 21%), en concepte d’IVA, essent el total de sis
mil cinc-cents noranta-un euros amb seixanta cèntims d’euro (6.591,60
€).

JOAN MORLÀ I MENSA

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 als interessats 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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de sis mil cinc-cents norantaun euros amb seixanta cèntims d’euro (6.591,60 €) amb càrrec a la
partida 920-62329 del pressupost municipal per l’exercici 2021.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE REPRESENTACIÓ I
DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS
ORDINARI NÚMERO 289/2021 INTERPOSAT DAVANT DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA CONTRA
L’AJUNTAMENT.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament necessita contractar el servei d’assistència i direcció lletrada per
la defensa del recurs contenciós administratiu interposat contra l’Acord adoptat
per la Junta de Govern Local, de data 6 de maig de 2021, pel qual s’acordà
l’aprovació definitiva dels Estatus i Bases d’Actuació de la Junta de
Compensació del Sector 8 del POUM, El Mèdol, interposat per part del senyor
Antonio Samaniego Verdejo.
El recurs, que ha estat admès a tràmit, es substanciarà per procediment ordinari
i en coneixerà el Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona.
Per realitzar la prestació d’aquest servei, s’ha sol·licitat pressupost a l’advocada
Anna Paixà Matas, que presenta oferta per un import total de dos mil tres-cents
vint euros (2.320 €), més quatre-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims
d’euro (487,20 €) en concepte d’IVA. La proposta presentada inclou el
seguiment i tramitació de tots els documents del recurs ordinari contenciósadministratiu en totes les seves fases de compareixença, de contestació a la
demanda, proposició i pràctica de prova i escrit de conclusions.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès 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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Es considera que l’oferta presentada s’adequa a les tarifes d’honoraris d’aquest
tipus de serveis professionals.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.

Contractar els serveis de l’advocada Anna Paixà Matas, per la
defensa lletrada, en el marc de la jurisdicció contenciós
administrativa, de l’ajuntament en el recurs contenciós administratiu
289/2021 que coneix el Jutjat del Contenciós Administratiu número 1
de Tarragona.

Segon.

Aprovar la despesa que pot importar com a màxim la quantitat de dos
mil tres-cents vint euros (2.320 €), més quatre-cents vuitanta-set
euros amb vint cèntims d’euro (487,20 €) en concepte d’IVA, segons
els criteris orientadors en matèria d’honoraris professionals aprovats
pel Consell de l’Advocacia Catalana, pel que fa a la defensa jurídica
de l’ajuntament.
La despesa total és de dos-mil vuit-cents set euros amb vint cèntims
d’euro (2.807,20 €) i es finançarà amb càrrec a la partida 920/22723
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

07/10/2021 Secretari-Interventor
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07/10/2021 Alcalde

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
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Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MNOBILIARI PER A
L‘ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets.
Una vegada construït l’edifici que alberga els ensenyaments musicals i seu
de la futura escola municipal de música cal adquirir el mobiliari bàsic per al
seu adequat funcionament.

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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Per part dels serveis tècnics s’ha procedit a la redacció del plec de
prescripcions tècniques per al subministrament de mobiliari educatiu i
d’oficina (PPT)
S'ha incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) per part de la secretaria , pels quals ha de regir-se la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
3 2 6 . 6 2 5 0 0 del pressupost de despeses de la Corporació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Fonaments de dret.
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en
endavant RD 817/2009).
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 s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara
endavant, RGLCAP).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

JORDI CABRE MARTORELL
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Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i s'ha
procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
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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.

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de mobiliari escolar i d’oficina a les instal·lacions de l’Escola Municipal
de Música mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb
pressupost base de licitació de 24.491,90 €, i 5.143,30 € en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.

Segon.

Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.

Tercer.

Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant la
publicació al Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en el
termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació es
presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

Quart.

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris
en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Cinquè. Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals les
següents persones:
L’arquitecte municipal Sr. Jonathan López Skooj, titular.
L’arquitecte municipal Sr. Josep Llop Tous, suplent.
El secretari interventor de l’ajuntament Sr Jordi Cabré i Martorell,
titular.
La funcionària municipal, Berta Jarque Voltas, suplent.
Sisè.

Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
14

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 de l'endemà 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 i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan és un quart de vuit 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.

07/10/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

07/10/2021 Alcalde

Vots en contra: cap
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