ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
NOVEMBRE DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de set de la tarda del dia
vint-i-u de novembre de 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 Guillen i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENACIÓ PROVISIONAL DE LA
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A L’EXTREM SUD DEL CARRER DE FRANÇA.
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
Vots en contra: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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12/12/2019 Secretari-Interventor
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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 7 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 7 de novembre de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap
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:
No n’hi ha.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA DE
CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2019 (1).

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 17 – REMESA DE FACTURES NOVEMBRE 2019 (1) per
un import de 82.570,61 euros.

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 i Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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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 en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 a l’aprovació número 17 – REMESA DE FACTURES
NOVEMBRE 2019 (1) i que ascendeix l’import total de 82.570,61
euros.

Segon.

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

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.
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Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2015/349, de 5 de juliol.
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4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/913,
DE 29 D’OCTUBRE, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2019/913, de 29
d’octubre:

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per
l’exercici de 2019, que es transcriuen a continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.
El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:
I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
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“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponent al mes d’octubre de 2019, que
inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries, corresponents
a les diferents situacions administratives i serveis o treballs extraordinaris del
personal.
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complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.
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II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.
III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.

JOAN MORLÀ I MENSA

V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Atès l’acord de Ple de data 8 de novembre de 2018 en relació a l’aprovació dels
increments retributius del personal funcionari i laboral de la Corporació, així com
de la corresponent regularització que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal de l'exercici de 2019.
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IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
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Reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines del mes
d’octubre de 2019, i la fiscalització i el pagament de la despesa per
part de l’interventor amb el següent desglossament:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

78.480,10 €
19.841,72 €
58.638,38 €
47.177,15 €

Segon.

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

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local per
a la seva ratificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2019/913, de 29 d’octubre, d’aprovació de les nòmines corresponents al mes
d’octubre de 2019 dels empleats públics de l’ajuntament 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/978,
DE 15 DE NOVEMBRE DE 2019, DE FIXACIÓ DE TORNS DE TREBALL
DELS GUÀRDIES MUNICIPALS ACTIUS MENTRE DURI LA SITUACIÓ
D’INCAPACITAT LABORAL DEL TIP 004.
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Abstencions: cap
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El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2019/978, de 15 de
novembre:
“Vist que el guàrdia municipal amb TIP 004 es troba en situació d’incapacitat
laboral temporal des del dia 5 de novembre de 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

No havent-hi cap altre empleat públic en actiu, i amb la mateixa categoria i grup
de funció disponible als efectes d’un nomenament provisional, per ocupar el lloc
de treball esmentat.
Sent doncs una causa sobrevinguda, i sent el servei de caràcter necessari,
l’ajuntament es veu obligat a modificar el quadrant horari de la guàrdia municipal
mentre duri el fet causant del TIP 004, i fixa la següent distribució dels torns:
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Feta la crida a l’únic candidat disponible que resta en la borsa de treball de
vigilants i/o agutzil de l’ajuntament del Catllar, amb núm. d’exp. 2018/006(145),
el Sr. EVR, atès que les altres dues persones que formen la borsa ja es troben
treballant en aquest ajuntament, i havent manifestat el Sr. EVR la seva
impossibilitat d’incorporació immediata, doncs actualment es troba treballant al
cos de bombers.
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JOAN MORLÀ I MENSA

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.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Fixar el següents torns de treball dels guàrdies municipals en actiu
mentre duri la situació de baixa d’incapacitat temporal laboral del TIP
004, i amb efectes des del dia 6 de novembre de 2019, de la següent
manera:
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Vist que l’article 1.1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
estableix que els municipis que no disposin de policia local es poden dotar de
guàrdies, vigilants, agents, algutzirs o similars perquè exerceixin les funcions de
custòdia i vigilància de béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals,
ordenació i regulació del trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de
circulació, participació en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, vetllar
pel compliment dels reglaments, les ordenances, els bans, les resolucions i la
resta de disposicions i actes municipals.

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

e885cdc0e931422097481716f81893d2001

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

8

Agent 5
Agent 8
Agent 9

M
T

M
T

T
M

T
M

M
T

M
T

M
T

M
T

DESEMBRE 27 28 29 30 31 GENER 1
Agent 5
M T T
Agent 5 M
Agent 8
T
M M Agent 8 T
Agent 9
M M T T Agent 9

T

T

M
2
M
T

M
T

M
3
T
M

4
T
M

M
T

M
T

9

5

6

M
T

M
T

7
M
T

Segon.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades
i al representant sindical del personal funcionari.

JOAN MORLÀ I MENSA

Quart.-

Indicar-li que contra la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Indicar-li alternativament i de forma potestativa, que pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquesta
resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2019/978, de 15 de novembre, de fixació dels torns de treball dels guàrdies
municipals en actiu mentre duri la situació de baixa d’incapacitat temporal
laboral del TIP 004, 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.
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Tercer.- Sotmetre a ratificació de la Junta de Govern Local aquesta resolució
a la propera sessió que es celebri.
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6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A
ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2019 es
va aprovar l’expedient de contractació del servei de direcció facultativa de les
obres descrites en el projecte bàsic i d’execució de la construcció d'un edifici
educatiu, destinat a escola de música i aulari de l'Institut Escola l'Agulla al
municipi de El Catllar i les millores que puguin sorgir en el procediment de
licitació de l’execució de les obres mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació de 80.000 €, i 16.800 €
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada
del contracte 8 mesos i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
Publicat l’anunci de licitació corresponent al perfil de contractant per un termini
de vint dies naturals es van presentar, tal i com queda acreditat, les empreses
que seguidament es relacionen:
- Balcells Arquitectes, SLPU
- BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
- INSE RAIL, SL
Substanciat el procediment de licitació i oberta la contractació, per acord de la
Junta de Govern Local de dia 7 de novembre de 2019 s’aprovà classificar, com
a única proposició valorada, la de l’empresa BALCELLS ARQUITECTES SLPU
i es requerí a la societat licitant perquè presentés la documentació justificativa i
acredités la constitució de la garantia definitiva d’acord amb les determinacions
del plec de condicions administratives.
Resta constata a l’expedient que la licitadora BALCELLS ARQUITECTES SLPU
ha complert amb el requeriment de presentació d el compromís al qual es
refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP i certificats d’estar
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Es dona compte de la següent proposta:
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al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries,
així com acreditació de la constitució de la garantia definitiva per un import
equivalent al 5 % del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit d’acord
amb la clàusula divuitena del Plec.
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).

JOAN MORLÀ I MENSA

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP.
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.
Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
A efectes d’establir l’òrgan competent per contractar, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
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Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
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indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. El 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal
vigent és de 366.880,20 €.
La Junta de Govern Local és, doncs, 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:
Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de direcció
facultativa de les obres del projecte executiu de la construcció d’un
edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’Institut Escola
L’Agulla, a l’empresa BALCELLS ARQUITECTES SLPU, amb NIF
B43652817, per import de 72.600 € (setanta-dos mil sis-cents euros),
IVA inclòs, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i els
avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la
selecció:

JOAN MORLÀ I MENSA

Informes setmanals i mensuals amb periodicitat superior a l’exigida al
plec.
Control de versions. Revisió i actualització contant del projecte.
Règim de visites d’obra amb els responsables dels quatre àmbits
d’actuació i documentades mitjançant acta.
Seguiment fotogràfic de l’evolució de l’obra.
Visites d’obra representants polítics amb periodicitat mensual.
Segon.

Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.
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Tercer.

Quart.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en
el procés de contractació, al responsable del contracte i al director
facultatiu, amb indicació dels recursos procedents.
Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix la
legislació contractual vigent.

JOAN MORLÀ I MENSA

Informa que si es vol impugnar el present Acord, 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 de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la 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.
7. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE BOMBETES LED PAR A L'ENLLUMENAT PÚBLIC
DE LA URBANITZACIÓ MASIA DE BORONAT.
Es dona compte de la següent proposta:
L’enllumenat públic de la urbanització Masia Boronat pot millorar amb
paràmetres d’eficiència energètica amb la senzilla substitució de les làmpades
actuals, de més de 100 W cadascuna per unes noves bombetes amb tecnologia

JORDI CABRE MARTORELL
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Sisè.
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LED de 42 W, que es caracteritzen per un menor consum energètic, generen
estalvi econòmic i representen un benefici mediambiental.
14

Tot plegat respon a la voluntat de l’ajuntament d’avançar cap a un poble més
sostenible i respectuós amb el medi ambient.

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
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:

JORDI CABRE MARTORELL
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Tenint en compte que l’operació de substitució de les làmpades es farà per la
mateixa brigada municipal, s’ha demanat pressupost per al subministrament
d’aquest material a l’empresa SyG, SA, que l’ha valorat per un import total de
vuit-cents setanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (879,78€) IVA inclòs
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Primer.- Adjudicar l’adquisició de lluminàries LED de 42W, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa SyG S.A., per un import
de set-cents vint-i-set euros amb nou cèntims (727,09€), més cent
cinquanta-i-dos euros amb setanta-i-tres cèntims (152,73€) en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa per import de vuit-cents setanta-nou euros amb
setanta-vuit cèntims (879,78€) amb càrrec a la partida pressupostària
920.22112 atesa la vinculació a nivell de programa 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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D'ADQUISICÓ DE PECES DE ROBA DE LA UNIFORMITAT
D'HIVERN PER A LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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D’acord amb les previsions del reglament de la guàrdia municipal i un cop
consultades les necessitats amb les persones que formen part del cos és
necessari adquirir determinades peces de roba d’hivern destinada a aquest
col·lectiu.

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.
Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa MAC
UNIFORMES, SL, 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
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

JORDI CABRE MARTORELL
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Pel subministrament d’aquests elements s’ha demanat pressupost a l’empresa MAC
UNIFORMES, SL, que ha presentat oferta per un import de mil trenta-cinc euros amb
vint-i-set cèntims (1.035,27€), més dos-cents disset euros amb quaranta-un cèntims
d’euro (217,41€) en concepte d’IVA.
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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.
17

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per import de mil dos-cents cinquanta-dos euros
amb seixanta-vuit cèntims d’euro (1.252,68€) amb càrrec a la partida
132.22104 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.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.- Adjudicar l’adquisició de roba d’hivern destinada al personal de la
Guàrdia Municipal, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa MAC UNIFORMES, SL, per import de mil trenta-cinc euros
amb vint-i-set cèntims (1.035,27€), més dos-cents disset euros amb quarantaun cèntims (217,41€) en concepte d’IVA.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FIL
LLUMINÓS PER A LA REPARACIÓ D’ELEMENTS DE LA IL·LUMINACIÓ
NADALENCA DE L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

S’ha demanat pressupost d’aquest material a l’empresa Ingeniería, Control y
Transferencia de Tecnología, SA, que ha valorat el diferent material a
subministrar per un import total de mil cent seixanta-set euros amb seixantacinc cèntims (1.167,65€) IVA inclòs
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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Cal reparar els elements de la il·luminació nadalenca propietat de l’ajuntament
per a la seva instal·lació i posada en funcionament i així garantir-ne l’òptim
funcionament durant totes les festes de nadal. Per aquest motiu cal adquirir fil
lluminós de tecnologia led per substituir aquells trams que no funcionen.
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contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- Aprovar la despesa per import de mil cent seixanta-i-set euros amb
seixanta-i-cinc cèntims (1.167,65€) amb càrrec a la partida
pressupostària 338.22717 atesa la vinculació a nivell de programa 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.
Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Primer.- Adjudicar l’adquisició de diferent material de fills lluminosos LED,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa
Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología, SA, per un import
de nou-cents seixanta-i-cinc euros (965€), més dos-cents dos euros
amb seixanta-i-cinc cèntims (202,65€) en concepte d’IVA.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA DE DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCÉS SELECTIU D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM
LABORAL FIX, D’AQUEST AJUNTAMENT.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2019 es van
aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu d’un lloc
de treball de cap de la brigada, en règim laboral fix, mitjançant concurs oposició
lliure.
Un cop substanciat el procediment i realitzades algunes de les proves
selectives, el tribunal qualificador, conformat d’acord amb el Decret de l’alcaldia
número 2019/522, de 3 de juliol de 2019, ha posat de manifest els resultats del
segon exercici, consistent en la prova de coneixements, que d’acord amb les
bases té caràcter eliminatori, la qual s’ha fet pública a la web municipal, i ha fet
proposta de declarar deserta la convocatòria del lloc de cap de la brigada
municipal, doncs cap dels aspirants ha superat la puntuació mínima de 20 punts
necessaris per aprovar l’exercici, segons els següents resultats:
DNI
SEGON EXERCICI
***3448**

10,40

***1408**

12,40

***8752**

15,20

***0651**

NO PRESENTAT

***7772**

9,80

***1390**

NO PRESENTAT

Vist el que estableixen l'article 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases de
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Es dona compte de la següent proposta:

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

e885cdc0e931422097481716f81893d2001

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

la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases
de Règim Local.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Segon.
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Tercer.

Declarar deserta la convocatòria del lloc de treball de cap de la
brigada municipal, mitjançant concurs oposició lliure, en règim
laboral fix, pel fet de no haver superat cap aspirant el segon exercici
de la fase oposició.
Fer públic aquest acord a la seu electrònica de l’ajuntament.
Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent 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

11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA AMB
EFECTES A PARTIR DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019, I PER UN
PERÍODE DE DOS ANYS, A L’EMPLEADA MUNICIPAL D P O R, AUXILIAR
ADMINISTRATIVA EN RÈGIM LABORAL FIX
Es dona compte de la següent proposta:
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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A data 18 de novembre de 2019, la Sra. Diana Paola Ojeda Riveros ha presentat
una sol·licitud de permís d’excedència voluntària per incompatibilitat per un període
de dos anys amb reserva del seu lloc treball, i manifestant que l’últim dia de treball 22
a aquest ajuntament serà el dia 27 de novembre de 2019, doncs el dia 28 de
novembre s’incorpora al nou lloc de treball en una altra entitat local.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vist el que estableixen els arts. 23.2. i 23.2.6. del Conveni col·lectiu del personal
laboral de l’ajuntament del Catllar, aprovat en el Ple Municipal de 28 de febrer de
2019, l’excedència voluntària per incompatibilitat es concedeix als empleats públics
que es trobin en situació d’actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les
administracions públiques, que passin a prestar serveis en organismes o entitats del
sector públic, i si és per un període igual o inferior a dos anys tindrà dret a la reserva
del lloc de treball.
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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Concedir a la Sra. Diana Paola Ojeda Riveros, auxiliar administrativa en
règim laboral fix, l’excedència voluntària amb efectes a partir del dia 28 de
novembre de 2019, i per un període de dos anys.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

La Sra. Diana Paola Ojeda Riveros és empleada municipal, en règim laboral fix,
ocupant el lloc de treball d’auxiliar administrativa a les oficines municipals d’aquest
ajuntament des del 2 de maig de 2019, i pel qual va superar-ne el període de prova.
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Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT CLUB
D’UKELELES DEL CATLLAR PER FER FRONT A LES DESPESES DE
FUNCIONAMENT DE L’ESMENTADA ENTITAT CORRESPONENTS A
L’EXERCICI DE 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vista la instància presentada per la Sra. Beatriz Ureta López, en nom i
representació del Club d’Ukeleles del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2019.
Atès que la subvenció de l’any 2018, ja ha estat justificada.
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 les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
Primer.

Atorgar una subvenció per import de 1.500 € (mil cinc-cents euros) al
Club d’Ukeleles del Catllar, per tal que pugui fer front a les despeses
de gestió durant l’any 2019.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi avinent el següent:
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El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos des
de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim fins
el 31 de desembre de l’exercici en curs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini
establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, es
declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.”
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.
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENACIÓ PROVISIONAL DE LA
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A L’EXTREM SUD DEL CARRER DE FRANÇA.
Es dona compte de la següent proposta:
“En breu està previst que comenci l’execució de les obres de construcció d’un
edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla,
al costat de l’actual centre educatiu i de la llar d’infants, a la part alta del carrer
de França, i amb una durada mínima prevista dels treballs de 8 mesos.
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No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD
887/2006.
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La construcció de l’edifici impossibilita la utilització dels terrenys que actualment
ocupa l’aparcament de l’escola i la llar d’infants i que alberga tant els vehicles
de l’equip docent i administratiu d’ambdós centres, com molts dels familiars
que l’empren per portar o recollir els alumnes a l’escola.
Al volum ordinari de trànsit per aquesta via, primera de les entrades al municipi
des de Tarragona i de la major part de les urbanitzacions, caldrà afegir, durant
el període d’execució de les obres, tots els vehicles del personal vinculat a l’obra
més els vehicles d’aportació i retirada de materials, considerant que l’actual
configuració resulta ineficient per garantir una mobilitat segura a l’espai.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tal d’escometre aquesta situació amb garanties, des de l’àrea de territori de
l’ajuntament s’ha redactat la memòria intitulada “Modificació en el sentit de
circulació de l’extrem sud del carrer de França” que proposa passar de l’estat
actual amb dos carrils de circulació cadascun amb un sentit a un sol carril en
sentit de sortida de la població, convertint l’altre carril en espai per a
l’estacionament i, una part, destinada a zona de parada autoritzada de fins a
dos minuts per deixar o recollir als i les alumnes del centre, que es coneix
popularment com zona de “petó i adéu”.
Els vehicles autoritzats, pertanyents a l’obra, i en situació clarament
excepcional, podran entrar des de la carretera T-203 en direcció al nucli per
accedir a l’obra, i en cap cas podran arribar a l’alçada de l’actual centre
educatiu.
Alhora, es convindrà amb l’empresa adjudicatària de l’obra, que durant les
hores d’acollida dels alumnes i de sortida dels escolars no hi hagi trànsit de
vehicles de l’obra, o, en cas de ser inevitable, aquest sigui el menor possible.
Resta esmentar que aquest document incorpora les observacions realitzades
per diferents agents implicats en la mobilitat de l’espai.
L’article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
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També cal tenir en compte que, un cop en funcionament l’edifici, el volum de
vehicles es veurà incrementat al concentrar en la mateixa zona als alumnes de
l’ESO.
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Vial, així com els articles 25.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el 66.3.b 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
atribueixen als municipis les competències en matèria de regulació del trànsit
en les vies urbanes.
Alhora, els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i 53.1 i 56 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,
atribueixen aquesta competència a l’alcaldia.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.- Aprovar la memòria intitulada “Modificació en el sentit de circulació de
l’extrem sud del carrer de França” que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
Segon.- Fer-ne la màxima difusió de la modificació al veïnat en general i als
familiars de l’alumnat de l’institut escola l’Agulla i de la llar d’infants
l’Agulla en particular.
Tercer.- Informar de la modificació tant als centres educatius com al cos de la
Guàrdia Municipal, l’Agutzil, l’empresa adjudicatària de les obres i a
la direcció facultativa, per a la seva implementació i 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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La Junta de Govern Local es competent per a l’adopció del present acord en
virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
27

14. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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12/12/2019 Secretari-Interventor
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I quan són les set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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