ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de
desembre de l’any dos-mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà
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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LA TALA I RETIRADA DE
DIVERSOS PINS A LA URBANITZACIÓ MAS DE PALLARÈS.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE REPARACIÓ URGENT DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A LA CRUÏLLA DEL CARRER DE
FRANÇA AMB EL CARRER MAJOR DEL NUCLI URBÀ DE LA VILA PER
EVITAR EL COL·LAPSE DE LA INSTAL·LACIÓ PER AVINGUDA D’AIGUA
PLUVIAL.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS
ELEMENTS DE SEGURETAT PER A TREBALLS EN ALÇADA DE LA
BRIGADA MUNICIPAL.

JORDI CABRE MARTORELL
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REPARACIÓ DE L’EQUIP
DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL.
2

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
DE
ORDINADORS PORTÀTILS PER ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

7

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen 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 28 DE NOVEMBRE
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2019, la qual
havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.

JORDI CABRE MARTORELL
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14/12/2019 Secretari-Interventor

Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
3

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

JOAN MORLÀ I MENSA

- En paral·lel, informar que el motiu del cessament esmentat ha estat la
resolució del procés selectiu per a la provisió, de forma interina, de la plaça de
secretaria intervenció que s’ha substanciat recentment i el nomenament
efectuat per la Direcció General d’Administració Local a favor del candidat
proposat pel tribunal de valoració del procés selectiu a favor del Sr. Jordi
Cabré Martorell, qui ja avui assisteix aquesta Junta, d’acord amb l’acta de
presa de possessió formalitzada avui mateix.
- Avui mateix s’ha signat l’acta de replanteig de les obres de construcció de
l’edifici de l’Escola Municipal de Música i l’aulari de l’Institut que marca l’inici
oficial de l’execució dels treballs. Es preveu que el proper dilluns s’iniciï el
seguiment arqueològic i les tasques d’excavació per a la fonamentació.
- També informar que arran de l’adequació del trànsit a la part alta del carrer
de França, degut a les obres ara referides, s’han produït incidències com ara
estacionaments no adequats o embussos propis dels canvis efectuats. Alhora,
s’han personat patrulles del cos de Mossos d’Esquadra per ajudar a fer més
segura l’adaptació dels usuaris.
- El Consell Comarcal del Tarragonès ha ofert la possibilitat d’instal·lar un
Punt violeta a la vila el dia que l’ajuntament proposi. D’acord amb les
regidories de festes i benestar social demanarem, si és possible, la seva
presència en algun dels actes de la Festa major hivern.
- Finalment, informar que l’entitat bancària BBVA ha comunicat que en breu
passarà a cobrar comissió equivalent al 0,033% per als dipòsits de més de
100.000 €, calculat sobre el saldo mitjà del mes.

JORDI CABRE MARTORELL
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- En primer terme informar que en data 4 de desembre ha cessat el fins ara
secretari interventor accidental de l’ajuntament, Sr. Josep Llop Tous, que
havia assumit les funcions des del cessament de l’anterior secretari
interventor, el 3 de desembre de 2018. Resta agrair-li la paciència, l’esforç i la
dedicació esmerçats en la tasca i el compromís demostrat amb l’ajuntament i
la vila. Novament gràcies.
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Els assistents es donen per assabentats.
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3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA
2019/1050, DE 4 DE DESEMBRE, D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
INCLOSES EN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT
ESCOLA L’AGULLA.

JOAN MORLÀ I MENSA

“L’execució de les obres incloses en el projecte de construcció d’un edifici
educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla,
adjudicades pel ple de l’ajuntament en sessió de 14 de novembre de 2019 i
l’inici de les quals és imminent comporta la realització d’un seguiment
arqueològic durant la fase de moviment de terres.
Per dur a terme aquesta tasca s’ha contactat amb tres empreses
especialitzades i que, alhora, habitualment es relacionen amb el Departament
de Cultura de la Generalitat, i que han presentat la seva millor oferta, segons
el detall següent:
Empresa
MON IBER ROCS SL
QARK
APRIORI CULTURAL SL

Import
3.700,00 €
4.000,00 €
3.550,00 €

IVA (21%)
777,00 €
840,00 €
745,50 €

TOTAL
4.477,00 €
4.840,00 €
4.295,50 €

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.
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 /

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2019/1050, de 4 de
desembre:
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, Resolc:
Primer.- Adjudicar la realització dels treballs de seguiment arqueològic durant
l’execució de les obres incloses en el projecte de construcció d’un
edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut
escola l’Agulla a la societat APRIORI CULTURAL SL (B55694541)
per un import de tres-mil cinc-cents cinquanta euros (3.550,00 €),
més set-cents quaranta cinc euros amb cinquanta cèntims (745,50
€)en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de quatre-mil dos-cents noranta-cinc
euros amb cinquanta cèntims (4.295,50 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 326.62201 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, segons el
que estableix la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, és la Junta de Govern Local, per
delegació d’Alcaldia efectuada mitjançant decret 2019/532, de 5 de juliol.
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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 ratificació del Decret de l’alcaldia número
2019/1050, de 4 de desembre, d’adjudicació dels treballs de seguiment
arqueològic durant l’execució de les obres incloses en el projecte de
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de
l’institut escola l’Agulla.
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa el Decret queda aprovat per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS ESPECTACLES I
SERVEIS PER LA FESTA MAJOR D’HIVERN DE LA VILA.
Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament, amb motiu de la celebració de la Festa Major d’hivern, creu
convenient la contractació dels diferents espectacles i serveis que tot seguit
es detallen:
-

-

ENRIC VIDAL BRULL, amb DNI 39.722.411-P: Discoteca mòbil per la
nit del dia 14 de desembre de 2019 a la Sala Polivalent del Centre
Cultural, per un import de 300 €, més 30 € d’IVA al tipus del 10%.
ENRIC VIDAL BRULL, amb DNI 39.722.411-P: Sessió de ball amb el
duet Charlotte per la tarda del dia 15 de desembre de 2019 a la Sala
Polivalent del Centre Cultural, per un import de 300 €, més 30 € d’IVA al
tipus del 10%.
SEGURIDAD LEON SL: Servei de control d’accés i seguretat privada
durant la discoteca mòbil del dia 14 de desembre, per un import total de
175,50 €, més 36,85 € d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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-

LA CORRIOLA TEATRE: Obra teatral al vespre del dia 15 de
desembre de 2019, per un import total de per un import total de 826,45
€, més 173,55 € d’IVA.

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 dels diferents
contractes, 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta 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:
Primer.- Contractar les actuacions musicals, teatrals i de serveis detallades
en la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el procediment
del contracte menor, per un import de mil seixanta-un euros amb
noranta-cinc cèntims (1.061,95 €) més dos-cents setanta euros amb
quaranta cèntims (270,40 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa de les diferents actuacions i serveis a contractar
que ascendeix a un total de deu mil sis-cents vint-i-tres euros amb

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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vuitanta cèntims (1.872,35 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida
338/22611.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

16/12/2019 Alcalde

Quart.-

Notificar aquesta resolució als diferents adjudicataris 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS ESPECTACLES PER A
LES FESTES DE NADAL.

L’Ajuntament, amb motiu de la celebració de la festa del Nadal creu
convenient la contractació dels diferents espectacles i serveis que tot seguit
es detallen:
-

NEW DIVER, SL, amb NIF B55726459: Parc infantil de Nadal els dies
21 i 22 de desembre al Centre Cultural, per un import de 800 €, més
168 € d’IVA al tipus del 21%.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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-

CAGA TIÓ: després de l’ofici religiós de Nadal i al replà de l’església,
per un import total de 300 €, exempts d’IVA.
9

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 dels diferents
contractes, 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

16/12/2019 Alcalde

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 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 €.

Primer.- Contractar les actuacions musicals i de serveis detallades en la part
expositiva d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del
contracte menor, per un import de mil cent euros (1.100 €) més cent
seixanta-vuit euros (168 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa de les diferents actuacions musicals a contractar
que ascendeix a un total de deu mil dos-cents seixanta-vuit euros
(1.268 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 338/22611.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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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 als diferents adjudicataris 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.”

16/12/2019 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI D’OBERTURA DEL
CASTELL DE LA VILA PER A L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament ha preparat una proposta d’horari d’obertura del castell del
Catllar durant l’any 2020 fixant els festius oberts i tancats, les visites
nocturnes, i la temporada d’estiu i d’hivern, tal i com consta a l’expedient i es
dóna per reproduïda.
Es considera escaient aprovar el calendari d’obertura del castell per l’any 2020,
per a una millor organització.

JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap
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Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció
superior de tot el personal de la corporació.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Aprovar el calendari d’obertura del castell per a l’any 2020, d’acord
amb la descripció que consta a la part expositiva d’aquesta resolució
i amb el calendari que consta a l’expedient i és dóna per reproduït.

Segon.

Notificar aquesta resolució a les parts interessades en legal forma.

Tercer.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JORDI CABRE MARTORELL
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16/12/2019 Alcalde

En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
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7. PROPOSTA D’APROVACIÓ
L’EXERCICI DE 2020.

DEL

CALENDARI

FISCAL

PER

A
12

Es dona compte de la següent proposta:
Per tal que els contribuents d’aquest municipi puguin fer efectives les seves
obligacions tributàries envers aquest ajuntament corresponent a l’exercici
2020 cal procedir a determinar els diversos períodes de pagament de
cadascun dels tributs, mitjançant l’aprovació del corresponent calendari fiscal.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2020 següent:
CONCEPTE

PERÍODE

550 – TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 – IBI RUSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

PERÍODE COBRAMENT
30/07/2020-30/09/2020
27/03/2020-29/05/2020
30/04/2020-30/06/2020
29/05/2020-31/07/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020-30/09/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020-30/09/2020
30/07/2020-30/09/2020
28/08/2020-30/10/2020

Segon.

Notificar aquest acord i el calendari aprovat al servei de recaptació
de BASE gestió d’ingressos locals.

Tercer.

Donar-ne la màxima publicitat a la seu electrònica, i altres mitjans
adients.”

JORDI CABRE MARTORELL
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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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TALA I RETIRADA DE
DIVERSOS PINS A LA URBANITZACIÓ MAS DE PALLARÈS.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’associació de veïns que gestiona les instal·lacions de la piscina
de Mas de Pallarès s’ha revisat l’estat d’un conjunt de pins que hi ha a l’espai
de platja de la piscina, dins els terrenys d’equipaments públics, després que
arran de les darreres ventades presentessin un aspecte amenaçant de
caiguda.
Verificada la situació de perill de caiguda de diversos pins existents per part
de l’arquitecte tècnic de l’ajuntament escau procedir a la seva tala i posterior
retirada de les restes vegetals generades. A aquest efecte s’ha sol·licitat
oferta a MARSAL SERVICIOS, que ha pressupostat el cost de la retirada de
fins a set pins en 2.800 € de principal més 588 € d’IVA al tipus del 21%,
essent la despesa total de tres-mil tres-cents vuitanta-vuit euros, IVA inclòs
(3.388 €).
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JORDI CABRE MARTORELL
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16/12/2019 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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:
Primer.- Adjudicar el servei de tala de fins a set pins situats al terreny
d’equipament públic de la urbanització Mas de Pallarès on hi ha
ubicada la piscina de titularitat municipal, per un import de dos-mil
vuit-cents euros (2.800 €), més cinc-cents vuitanta-vuit euros (588 €)
en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de tres-mil tres-cents vuitanta-vuit
euros (3.388 €) amb càrrec a la partida pressupostària 171.210004
del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució fent constar que si es vol impugnar, atès
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

16/12/2019 Alcalde

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.
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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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE REPARACIÓ URGENT DE
LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A LA CRUÏLLA DEL CARRER
DE FRANÇA AMB EL CARRER MAJOR DEL NUCLI URBÀ DE LA VILA
PER EVITAR EL COL·LAPSE DE LA INSTAL·LACIÓ PER AVINGUDA
D’AIGUA PLUVIAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Ha quedat constatat que en cas de pluja forta es produeix el col·lapse de la
xarxa de clavegueram just a la cruïlla del carrer de França amb el carrer
major, produint, entre altres efectes negatius, que la tapa de registre allí
instal·lada surti de la seva posició i deixi el pou de registre al descobert, amb
el consegüent perill per als usuaris de la via i que la canonada quedi en
càrrega.
Essent, doncs, necessari solucionar aquesta problemàtica, l’arquitecte de
l’ajuntament ha proposat instal·lar, al lloc del pou de registre, una arqueta
simfònica de 60x60x60 cm coronada per un embornal.
Per dur a terme els treballs recomanats pels serveis tècnics per reparar les
deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a SERVICIOS SERPEGA,
que ha presentat una oferta per import de 923,60 € de principal, més 193,96 €

JORDI CABRE MARTORELL
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16/12/2019 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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d’IVA al tipus del 21%, essent el total de la inversió de 1.175,56 € i s’ha
compromès a l’execució de manera immediata.
16

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.

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
d’obra d’import inferior a 40.000 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 40.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar l’execució de les obres consistents en construir una
arqueta simfònica de 60x60x60 cm coronada per un embornal, al
pou de registre de la xarxa de clavegueram situat a la cruïlla del
carrer de França amb el carrer Major, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista SERVICIOS SERPEGA, per un
import de nou-cents vint-i-tres euros amb seixanta cèntims (923,60
€) més cent noranta-tres euros amb noranta-sis cèntims (193,96 €)
en concepte d’IVA.

JORDI CABRE MARTORELL
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16/12/2019 Alcalde

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.
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16/12/2019 Alcalde

Segon.

Aprovar la despesa per import de mil cent disset euros amb
cinquanta-sis cèntims (1.117,56 €) amb càrrec a la partida
160.21001 del pressupost municipal per a l’exercici de 2019.

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 la persona 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.”

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.
10. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
DIFERENTS ELEMENTS DE SEGURETAT PER A TREBALLS EN ALÇADA
DE LA BRIGADA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de 22 d’agost de 2019 d’aquesta Junta de Govern Local es
va adoptar de forma immediata i permanent les mesures per, de conformitat
amb l’entitat de prevenció de riscos laborals, complir amb la proposta de

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

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

c5f74217221742df9d923ad3cd63f74e001

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

17

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’entitat de prevenció de riscos laborals que té contractada
l’ajuntament s’ha convingut l’adquisició del següent material, que forma part
de la diagnosi per prevenir i minimitzar els riscos en els treballs en alçada que
s’està elaborant, però que no cal demorar la seva adquisició fins que aquell
document estigui llest, essent aquest: dues cordes d’un metre amb dos
mosquetons, un arnés amb dos punts de subjecció, vuit cascs de seguretat i
vuit armilles d’alta visibilitat, aquests darrers productes serigrafiats amb l’escut
de l’ajuntament.
S’ha demanat pressupost d’aquest material a l’empresa especialitzada
Fervalls Lloguers SL, (CIF B43784586), amb nom comercial TOP
PROTECCIÓN, essent el total de dos-cents quaranta-cinc euros amb vuitantavuit cèntims (245,88 €) més cinquanta-un euros amb seixanta-tres cèntims
(51,63 €), en concepte d’IVA.
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

JORDI CABRE MARTORELL
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requeriment efectuada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
Catalunya en data 29 de juliol de 2019, que exigia “se deberá dotar de
equipos de Trabajo adecuados a los operarios que realicen trabajos en altura,
y de seguir utilizando escaleras de mano, estas se deberán fijar para
garantizar su estabilidad, y se deberá dotar, y vigilar su utilización, de equipos
de protección individual anticaida parea tareas a más de 3,5 metros en las
que se ejerzan fuerzas o movimientos peligrosos para la estabilidad del
trabajador y el equipo de Trabajo”
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar l’adquisició del material descrit a la part expositiva del
present acord, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa especialitzada Fervalls Lloguers SL, (CIF B43784586),
amb nom comercial TOP PROTECCIÓN, per un import de dos-cents
quaranta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (245,88 €) més
cinquanta-un euros amb seixanta-tres cèntims (51,63 €) en concepte
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de mil dos-cents noranta-set euros
amb cinquanta-un cèntims (297,51 €) amb càrrec a la partida
pressupostària 920.22104 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució 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:

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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:
L’equip de climatització del centre cultural s’ha avariat i cal la seva urgent
reparació per tal de garantir l’ús de les instal·lacions durant el mes de
desembre, en el que hi ha la festa major d’hivern, els actes de celebració de
Nadal i Cap d’Any i el concert de Reis.
S’ha demanat pressupost a l’empresa JOSE PINTALUBA Y CIA SL, que ha
presentat oferta per un import de tres-mil cinc-cents noranta-nou euros amb
seixanta-dos cèntims (3.599,62 €) més set-cents cinquanta-cinc euros amb
noranta dos cèntims (755,92 €) en concepte d’IVA.
Els treballs a realitzar consisteixen en desmuntar i substituir el separador
d’aspiració de l’equip, que presenta fissures per on s’escapa el gas que el fa
funcionar, canviar un filtre i reposar la quantitat de 25 kg del gas R417A.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa JOSE
PINTALUBA Y CIA SL, el coneixement de la instal·lació i la més que pública
solvència professional i econòmica, es proposa contractar els seus serveis.
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
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11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REPARACIÓ DE
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del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
21

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta 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:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de reparació de l’equip de
climatització del Centre Cultural en els termes recollits a la part
expositiva del present acord, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa JOSE PINTALUBA Y CIA SL, per un import de
tres-mil cinc-cents noranta-nou euros amb seixanta-dos cèntims
(3.599,62 €) més set-cents cinquanta-cinc euros amb noranta dos
cèntims (755,92 €), en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de quatre-mil tres-cents cinquantacinc euros amb seixanta-dos cèntims (4.355,62 €) amb càrrec a la
partida 333.21205 del pressupost municipal vigent.
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
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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.
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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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
ORDINADORS PORTÀTILS PER ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

7

Es dona compte de la següent proposta:
Amb gairebé la totalitat de la legislatura per endavant es creu convenient dotar
a tots els grups polítics municipals de les eines necessàries per dur a terme la
seva tasca d’acord amb els actuals requeriments de l’administració
electrònica. Així es pretén dotar a cada grup polític municipal amb un
ordinador portàtil adequat a les necessitats. Alhora, també es considera
adequat dotar d’un ordinador d’idèntiques característiques a l’equip de govern.
L’enginyer informàtic de l’ajuntament valorant que el programa de gestió
administrativa que té l’ajuntament és el programa SIMPLIFICA de l’empresa
ABSIS Berger-Levrault, estima que els equips per al seu funcionament òptim
han de suportar el navegador Internet Explorer 11 i la pantalla ha de tenir una
resolució de 1920x1080. A més, es demana tenir connectivitat a Internet
independent del lloc on s’estigui. Per tant, el sistema operatiu ha de ser un
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Microsoft Windows, no pot ser una Tablet, sinó que ha de ser un portàtil, i ha
de tenir el mòdul d’accés a Internet integrat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb aquestes necessitats, en el seu informe, l’enginyer informàtic fa la
proposta que es transcriu tot seguit: “Després de buscar entre moltes marques
i models, la marca escollida ha estat Lenovo, que fa uns anys va comprar la
producció d’IBM i per tant, és un marca prou reconeguda. Les característiques
a escollir són la resolució FullHD (1920x1080), que porti un sistema operatiu
Windows, un disc d’estat sòlid per la seva velocitat, i per últim que hi hagi
connectivitat 4G. Aquest últim factor és el que fa que el dispositiu tingui un
preu més elevat que la mitjana amb prestacions semblants. Entre els models
que hi havia disponibles l’escollit ha estat el Portátil Lenovo ThinkPad L490. A
més disposa lector de targetes intel·ligents per les targetes T-CAT, que fa que
amb les targetes que ja tenen puguin signar la documentació requerida i no
sigui necessari sol·licitar Targetes T-CAT-P. S’han consultat els portàtils que
hi ha a l’ACM no tenen en compte la connectivitat a Internet amb 4G”
S’ha demanat pressupost d’aquest material a empreses especialitzades,
essent el preu unitari de cada equip de 815,71 € més IVA segons oferta
presentada per la societat Support and Technology, SL (B61054755), o els
890,00 € més IVA per unitat, pressupostats per ICOT, SA (A43132422).
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 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
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar l’adquisició de set ordinadors portàtils marca Lenovo
model ThinkPad L490, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Support and Technology, SL (B61054755) per
un import de cinc-mil set-cents nou euros amb noranta-set cèntims
(5.709,97 €), més mil cent noranta-nou euros amb nou cèntims
(1.199,09 €) en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de sis-mil nou-cents nou euros amb
sis cèntims (6.909,06 €) amb càrrec a les partides pressupostàries
920.62600 i 920.62602 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura o les
factures a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Notificar aquesta resolució fent constar que si es vol impugnar atès,
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
25

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

14/12/2019 Secretari-Interventor
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16/12/2019 Alcalde

I quan són dos quarts menys set minuts de vuit i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
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