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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE 
MAIG DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del tres de 
maig de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Carles Guillen i Montserrat  
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Teresa M. Canela i Armengol 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
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 26 D’ABRIL DE 
2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/016(322)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2018, 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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
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: 
 
Informar que s’ha rebut la sol·licitud per part d’un alumne de l’Institut de 
Pallaresos, veí del municipi i que cursa 1er d’ESO, per realitzar 140 hores de 
pràctiques als serveis administratius de l’ajuntament durant l’estiu. En breu 
formalitzarem el conveni a aquest efecte. 
 
Informar també que el Sr. Aitor Marsal Cruzado, que prestava els seus serveis 
com a informàtic en el marc del programa de Garantia Juvenil, la prestació del 
qual finalitzava a finals del corrent mes de maig, ha sol·licitat la baixa voluntària 
per haver rebut una oferta de treball del sector privat, a la qual s’incorporarà de 
forma imminent. 
 
També informar que el vigilant municipal amb TIP 005 ha iniciat, el passat dia 2 
del corrent, el curs de vigilant que imparteix l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. La data prevista de finalització és el dia 25 de maig. Els torns de treball 
afectats s’han cobert mitjançant substitucions dels companys i amb càrrec al 
crèdit horari que té l’ajuntament al respecte.  
 
Finalment, informar que el Consell Comarcal ha obert la convocatòria anual als 
Premis Tarragonès d’Investigació, de Creació i de Difusió. L’ajuntament valorarà 
la conveniència de presentar alguna candidatura en els propers dies. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ DE 

L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA PARCIAL DE LA 
CASA DE LA VILA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA 
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL (1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la certificació núm. 2, corresponent als treballs realitzats durant el mes 
d’abril de 2018, que importen la quantitat de 20.672,11 € (vint-mil sis-cents 
setanta-dos euros amb onze cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la certificació núm. 2 corresponent a l’obra municipal 
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de 
20.672,11 € (vint-mil sis-cents setanta-dos euros amb onze cèntims 
d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa adjudicatària. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA ACTA DE PREUS 
CONTRADICTORIS DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL 
(1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la segona acta de preus contradictoris, corresponent als treballs realitzats 
durant el mes d’abril de 2018, que importa la quantitat de 818,06 € (vuit-cents 
divuit euros amb sis cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la segona acta de preus contradictoris de l’obra municipal 
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de 
818,06 € (vuit-cents divuit euros amb sis cèntims d’euro). 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa adjudicatària. 
 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
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Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ 

ADDICIONAL DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA 
PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA QUE PRESENTA 
L’ADJUDICATÀRIA EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL 
(1.4.6 2017.026(558)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila 
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, 
SL, per import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%. 
 

Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha 
lliurat la segona certificació addicional, corresponent als treballs realitzats durant 
el mes d’abril de 2018, que importa la quantitat de 818,06 € (vuit-cents divuit euros 
amb sis cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació 
en aquella part no subvenida. 
 

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. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 

Primer.  Aprovar la segona certificació addicional corresponent a l’obra 
municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import 
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total de 818,06 € (vuit-cents divuit euros amb sis cèntims d’euro), i 
autoritzar-ne el seu pagament. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa adjudicatària. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 

- Adquisició d’equipament modular de calaixos d’ordenació interior del 
vehicle del servei de Guàrdia Municipal.  

- Contractació del servei preventiu assistencial per al cros que organitza 
l’Institut Escola l’Agulla el dia 11-05-2018. 

- Contractació de l’actuació TGN Big Band per a la realització d’un concert 
al castell de la vila el 28 de juliol de 2018. 

- Realitzar el manteniment de les passeres de fusta del riu Gaià amb 
aplicació del producte LASUR a instància del Consell Comarcal del 
Tarragonès, que ha estat l’instal·lador de l’equipament. 

- Realitzar les tasques de manteniment d’instal·lacions per al control de la 
legionel·losis a l’instuitut-escola l’Agulla, la Llar d’Infants municipal, al 
consultori mèdic, al Centre Cultural, al camp de futbol municipal, a les 
piscines municipals de la Torre d’en Guiu, a les fonts i regs públics i a la 
Casa de la Vila. 
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S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses degudament capacitades per 
realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
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 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
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 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, 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. 
 
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica 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 14.000 €. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar el subministrament i instal·lació d’un equipament modular 

de calaixos d’ordenació interior del vehicle del servei de Guàrdia 
Municipal a l’empresa SORTIMO IBERICA (Sortimo International 
GmbH), per la quantitat de 1.216 € de principal més 255,36 € en 
concepte d’IVA, essent el total de 1.471,36 € (mil quatre-cents 
setanta-un euros amb trenta-sis cèntims) d’acord amb allò indicat a la 
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament els serveis de prevenció i assistència sanitària 

per a la prova esportiva del cros que organitza l’Institut Escola l’Agulla 
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el proper dia 11 de maig a l’empresa Ambulàncies del Tarragonès, 
per la quantitat de 172,50 € de principal més 36,23 € corresponents 
al 21% d’IVA, essent el total de 208,73 € (dos-cents vuit euros amb 
setanta-tres cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Contractar l’actuació de la TGN Big Band per al dia 28 de juliol de 

2018 a l’empresa de representació artística Rambla Music, SL per la 
quantitat de 3.500 € de principal més 735 € corresponents al 21% 
d’IVA, essent el total de 4.235 € (quatre-mil dos-cents trenta-cinc 
euros) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució 
i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Quart. Adjudicar directament el servei de manteniment de les passeres de 

fusta del riu Gaià amb aplicació del producte LASUR al professional 
Josep M Solé Boada, per la quantitat de 650 € de principal més 136,5 
€ corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 786,50 € (set-cents 
vuitanta-sis euros amb cinquanta cèntims) d’acord amb allò indicat a 
la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Cinquè. Adjudicar directament els serveis de manteniment d’instal·lacions per 

al control de la legionel·losis a l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene 
i Control Ambiental, SA (SAHICASA, SA), per la quantitat de 1.456 € 
de principal més 305,76 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total 
de 1.761,76 € (mil set-cents seixanta-un euros amb setanta-sis 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2018.017(336) 

Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE 

LA VORERA DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DEL 
CARRER TAMARIU (CODI 1.4.6. 2018.027(34). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El tram de la vorera del carrer Tamariu de la urbanització Masia de Boronat 
corresponent a la zona d’estacionament de vehicles, de poc més de 200 m2, 
confrontant amb el camp de futbol municipal, presenta un estat de 
deteriorament avençat degut als anys transcorreguts des de la seva construcció 
i per l’acció de les arrels dels arbres que han aixecat el paviment, dificultant la 
mobilitat de les persones i comprometent-ne la seguretat.  
 

Considerant necessari executar la reparació del susdit tram pels motius adduïts, 
que comportarà la retirada dels arbres existents, doncs el seu arrelament 
superficial degut al llit de roca en el que es sustenten fa incompatible la 
reparació i la seva subsistència, s’han sol·licitat pressupostos per a l’execució 
dels treballs esmentats a diferents empreses i constructors amb la necessària 
solvència tècnica. 
 

Així, les empreses i constructors que han concorregut i les ofertes presentades 
es relacionen en el quadre resum següent: 
 

Empresa Import IVA 21% Total  

Patran Costa Dorada, SL 11.059,66 € 2.322,53 € 13.382,19 € 

Jordi Bové Fraga (BOGA) 12.500,00 € 2.625,00 € 15.125,00 € 

Miquel Tarrida, SL (PREXTA)  18.103,94 € 3.801,83 € 21.905,77 € 
 

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 2017/542, de 31 d’octubre. 
 

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 d’obra 
d’import inferior a 40.000 euros i que en aquest supòsit es podran adjudicar 
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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. 
 

Als efectes d’integrar aquest informe, 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 40.000 €, essent la xifra total 
contractada amb el constructor que es proposa com a adjudicatari de  17.039,90 
€ acumulada durant les anualitats de 2017 i 2018. 
 

Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 

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

Primer. Dur a terme els treballs de reparació del ferm de la vorera del carrer 
Tamariu de la urbanització Masia de Boronat corresponent a la zona 
d’estacionament de vehicles, de poc més de 200 m2, confrontant amb 
el camp de futbol municipal. 

 

Segon.  Adjudicar les obres, mitjançant el procediment del contracte menor, al 
contractista Patran Costa Dorada, SL per un import de 11.059,66 € 
més 2.322,53 € d’IVA, essent el total de 13.382,19 € (tretze-mil tres-
cents vuitanta-dos euros amb dinou cèntims). 

 

Tercer. Aprovar la despesa per import de 13.382,19 € amb càrrec al 
pressupost municipal vigent. 

 

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

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta dels 
interessats.  

 

Sisè. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PROMOGUDA PEL SR. IGC PELS 
DANYS SOFERTS AL SEU IMMOBLE A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
CAIGUDA D’UN ARBRE (CODI 1.5 2018.003(82)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant Decret de l’alcaldia 2018/064, 23 de febrer, es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada pel Sr. I G C, pels danys 
ocasionats per les branques de l’arbre situat a la parcel·la amb referència 
cadastral 6618803CF5661N0001RL  que van caure a l’interior del seu domicili 
situat al carrer A, parcel·la 12 de la urbanització Mas de Cosme, donat que la 
titularitat de la parcel·la on s’ubica l’arbre causant dels danys no era municipal. 
 
Notificada la susdita resolució a la persona interessada en data 26 de febrer de 
2018, mitjançant escrit presentat davant aquest ajuntament en data 14 de març 
de 2018, va formular recurs potestatiu de reposició al·legant que la finca d’on 
prové l’arbre causant dels danys era de titularitat municipal des de 2007 com a 
conseqüència de la cessió gratuïta que en feu la Junta de Compensació de Mas 
de Cosme a favor de l’ajuntament, acreditant aquests aportant còpia simple de 
l’escriptura de cessió unilateral gratuïta dels terrenys i còpia de la certificació de 
l’acord del Ple de l’ajuntament de data 17 de maig de 2007, en que s’acceptava 
dita cessió. 
 
L’article 109 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques faculta l’administració per rectificar en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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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. 
 

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Estimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel Sr. I G C en 

data 14 de març de 2018 contra la resolució de l’alcaldia núm. 
2018/064, 23 de febrer. 

 
Segon.  Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial, 

presentada pel Sr. I G C en data 30 de gener de 2018, el qual es 
substanciarà segons determinen les lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic i 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Tercer.  Nomenar instructor de l’expedient administratiu el Sr. Jordi Reina i 

Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament. 
 
Quart.  L’expedient es considera iniciat en data d’aquesta resolució. El termini 

per a la seva resolució és de 6 mesos. En cas de silenci administratiu, 
aquest tindrà efectes desestimatoris. En el supòsit d’impugnació 
d’aquesta acord en cas de silenci negatiu, es disposa de 6 mesos per 
acudir als Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, a 
comptar des del dia següent de la producció de l’acte presumpte. 

 
Cinquè.  Donar trasllat d’aquest acord en legal forma al Sr. I G C i a la 

companyia d’assegurances de l’ajuntament mitjançant la corredoria 
Aon Gil y Carvajal, SAU Correduría de Seguros.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

No n’hi ha. 
 
I quan són dos quarts de sis 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. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
      

      


