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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE 
MAIG DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, les de cinc de la tarda del vint-i-quatre de maig 
de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Teresa M. Canela i Armengol 
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Carles Guillen i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, els següents assumptes: 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
AMB L’INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ 
SOCIAL PER A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE LA 
CATIVERA PERÍODE DE 2018 A 2021. 
 
PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ  EN EL PROJECTE PROMOGUT PER 
L’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA INTITULAT “RESTAURACIÓ 
ECOLÒGICA I FUNCIONAL DEL TRAM FLUVIAL DEL RIU GAIÀ A 
L’ENTORN DE LA RESCLOSA DE LA FÀBRICA”. 
 
Debatuda la urgència de la inclusió de les propostes a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
les sotmet a votació amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió dels punts a l’ordre del dia 
s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 

 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 

CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 17 DE 
MAIG DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.019(368)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 17 de maig de 2018, la qual havia 
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i  
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
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: 
 
Respecte als treballs de prospecció arqueològica de delimitació del solar on s’ha 
d’ubicar l’edifici educatiu, adjudicats a ABSIS Patrimoni Cultural (Enric Vilalta 
Ribé, NIF 39711032-Z), informar que no hi ha hagut cap troballa significativa i que 
en breu es tornarà a obrir el solar als vehicles després d’una adequació del ferm. 
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El passat 22 del corrent s’ha constituït la Mesa General de Negociació per a la 
negociació col·lectiva del nou conveni col.lectiu i pacte de condicions laborals de 
l’ajuntament, tot aprovant-se el calendari de reunions d’aquesta i el reglament de 
funcionament intern. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

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

- Subministrament de dues pilones per evitar l’estacionament de vehicles 
al carrer de la Salorteta. 

- Execució de tractament fitosanitari a l’arbrat de l’Avinguda de Catalunya. 
 
S’han sol·licitat pressupostos a empreses i professionals degudament 
capacitades i capacitats  per realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que 
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la 
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant 
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos. 
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Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar directament el subministrament de 2 pilones metàl·liques 

extraïbles model Barcelona, per evitar l’estacionament de vehicles al 
carrer de la Salorteta, a l’empresa Fundición Dúctil Fábregas, SAU, 
per la quantitat de 120 € de principal més 25,20 € corresponents al 
21% d’IVA, essent el total de 145,20 € (cent quaranta-cinc euros amb 
vint cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon. Adjudicar directament els treballs de tractament fitosanitari a l’arbrat 

de l’Avinguda de Catalunya a l’empresa LLUITA INTEGRADA I 
ASSESSORIA, SL, per la quantitat de 520 € de principal més 109,20 
€ corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 629,20 € (sis-cents 
vint-i-nou euros amb vint cèntims) d’acord amb allò indicat a la part 
expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost 
incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 12 – REMESA DE FACTURES MAIG (2) per un import de 30.952,38 
euros. 
 
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 els articles 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local 
efectuada mitjançant decret 2015/349, 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 número 12 – REMESA DE FACTURES MAIG (2) i que 
ascendeix l’import total de 30.952,38 €. 

 
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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 

PER DOTAR EL PARC DE SALUT DE PINS MANOUS (CODI 1.4.6 
2018.030(394)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
La regidoria de Salut, Benestar i Família, conjuntament amb la d’Esports, i en 
sintonia amb les demandes dels veïns de la zona de ponent pretén adquirir el 
material necessari per instal·lar una zona de fitness a l’aire lliure. La ubicació 
idònia d’aquest equipament és el parc que hi ha a la confluència entre els 
carrers de la Terra Alta, l’Alt Camp i el Barcelonès, de la urbanització de Pins 
Manous, just al costat del parc infantil i les pistes de petanca existents. 
 
Es tracta d’adquirir els aparells que es relacionen a continuació: step, pull, torax, 
push; arm, bike i skate. 
 
Consultades diferents empreses especialitzades, s’han rebut ofertes de les 
empreses NOVATILU, SLU, per import de 4.666,97 € IVA inclòs; Benito Urban, 
SLU per import de 6.208,69 € IVA inclòs i Parques y Jardines Fábregas, SAU 
per import de 6.648,95 € IVA inclòs  
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i 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. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
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contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar el subministrament dels aparells  step, pull, torax, push; 

arm, bike i skate a l’empresa NOVATILU, SLU per import de 3.857 € 
de principal més 809,97 € en concepte d’IVA, essent el total de 
4.666,97 € (quatre-mil sis-cents seixanta-sis euros amb noranta-set 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients. 
 
Quart. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 

la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic. 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DEL 

PARC DE SALUT DE PINS MANOUS (CODI 1.4.6 2018.031(395)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
L’ajuntament, fruit de la col·laboració entre les regidories de Salut, Benestar i 
Família i d’Esports, ha assumit la tasca de posar en funcionament una zona de 
fitness a l’aire lliure al parc que hi ha a la confluència entre els carrers de la 
Terra Alta, l’Alt Camp i el Barcelonès, de la urbanització de Pins Manous, just 
al costat del parc infantil i les pistes de petanca existents, essent necessari 
preparar el terreny i adequar-lo per a la instal·lació dels equips necessaris. 
 
Els treballs a realitzar importen la quantia de 8.309,92 €, IVA inclòs, essent 
aquest mateix import el consignat a l’oferta presentada per l’empresa PATRAN 
COSTA DORADA, SL. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de 
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i 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. 
 
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €. 
 
Atès que l’article 107 de la citada norma permet l’exempció a l’adjudicatari de 
constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la garantia comercial 
que cobreix la compravenda de productes o la seva instal·lació. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
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Primer. Adjudicar els treballs de preparació del terreny i adequació per a la 
instal·lació dels equips necessaris per posar en funcionament una 
zona de fitness al parc que hi ha a la confluència entre els carrers de 
la Terra Alta, l’Alt Camp i el Barcelonès, de la urbanització de Pins 
Manous, a l’empresa PATRAN COSTA DORADA, SL per import de 
6.867,70 € de principal més 1.442,22 € en concepte d’IVA, essent el 
total de 8.309,92 € (vuit-mil tres-cents nou euros amb noranta-dos 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients. 
 
Quart. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 

la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic. 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’AJUTS A URBANITZACIONS PER 

DESPESES RELACIONADES AMB TRACTAMENTS REALITZATS 
CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI (CODI 2.2.5.2 2018.009(396)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
En data 22 de març de 2018, la Junta de la Comunitat de Propietaris de la 
urbanització La Cativera va sol·licitar una subvenció per minorar la despesa 
ocasionada per les tasques del tractament efectuat contra la processionària del 
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pi durant el mes d’octubre de 2017. Els costos acreditats mitjançant factura de 
l’empresa especialitzada que realitzà el tractament importen la quantia de 
544,50 €. 
 
Semblantment, en data 11 d’abril de 2018 la Junta de Compensació de Pins 
Blancs va sol·licitar una subvenció per minorar la despesa ocasionada per les 
tasques del tractament efectuat l’octubre de 2017 contra la processionària del 
pi. Els costos importen la quantitat de 665,50 €. 
 
Atès que es considera escaient subvenir parcialment el cost de les tasques dels 
tractaments efectuats l’octubre de 2017 contra la processionària del pi a les 
urbanitzacions de La Cativera i Pins Blancs, constatant-ne també l’interès 
públic.  
 

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 vigent en quant a l’autorització, disposició i 
reconeixement previ de la despesa. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
Constatat doncs, l’interès públic d’aquestes actuacions, i d’altra banda 
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 

Primer. Atorgar els ajuts a les entitats peticionàries i pels conceptes indicats 
d’acord amb el detall següent: 

 

Entitat Concepte Import 

Comunitat de 
propietaris La 
Cativera   
 

Tractament contra processio-
nària del pi. Octubre 2017 

 
 

270,00 € 
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Junta Compensació 
de Pins Blancs 

Tractament contra processio-
nària del pi. Octubre 2017 

 
332,75 € 

TOTAL 602,75 € 
 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades, en legal 
forma. 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8.  PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A LA URBANITZACIÓ LA 

CATIVERA PER A L’AGENÇAMENT DEL PARC INFANTIL (CODI 
2.2.5.2 2018.010(397)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
En data 22 de març de 2018, la Junta de la Comunitat de Propietaris de la 
urbanització La Cativera va sol·licitar una subvenció per minorar la despesa 
ocasionada per les tasques d’arranjament i millora del parc infantil situat a la 
urbanització, essent els costos totals dels treballs de 3.250,00 € 
 
Atès que es considera escaient subvenir parcialment aquest cost, constatant 
l’interès públic dels treballs de millora d’aquests equipaments que representen 
un millora de les infraestructures del municipi.  
 

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. 
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Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal vigent en quant a l’autorització, disposició i 
reconeixement previ de la despesa. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
Constatat doncs, l’interès públic d’aquestes actuacions, i d’altra banda 
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 

Primer. Atorgar un ajut per import de 1.625,00 € a la Comunitat de Propietaris 
de la urbanització La Cativera per a l’arranjament i millora del parc 
infantil de la urbanització. 

 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord als representants de l’entitat 
interessada, en legal forma, fent-los-hi els advertiments següents:  
 

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.  
 

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.  
 

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. 

 
Tercer.  Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. 
 
Quart. Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva 

efectivitat. 
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’AJUTS A LES ENTITATS 

URBANÍSTIQUES CONTRACTANTS D’ACTUACIONS D’ENTITATS 
CULTURALS DEL MUNICIPI EN LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES 
D’ESTIU DE LES URBANITZACIONS, DE CONFORMITAT AMB LA 
CONVOCATÒRIA APROVADA A L’EFECTE (CODI 2.2.5.2 
2018.011(398)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2012 es va aprovar 
l’atorgament d’un ajut equivalent al 40% del cost de les actuacions que 
contractessin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les 
entitats culturals i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d’estiu, 
establint un màxim de 400 € per actuació. 
 
Atès que la línia d’ajuts preveu que un cop atorgada la subvenció aquesta es 
farà efectiva a l’entitat contractant un cop acreditada l’actuació per part de 
l’entitat contractada mitjançant la presentació de còpia de la factura o document 
equivalent i que els ajuts únicament responen al catxet de les entitats lúdiques 
o culturals, restant excloses les despeses associades a la realització dels actes 
previstos (neteja, mesures de seguretat, assegurances, etc...). 
 
Examinada la documentació presentada per la urbanització Mas Vilet dels Pins, 
acreditant l’actuació de la colla de diables petits i la bèstia de foc del Catllar del 
dia 5 d’agost de 2017, i que el pagament de la mateixa ja ha estat realitzat, 
essent el cost de l’actuació de 700 €. 
 
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 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

14 
1.2.2.2 2018.020(386) 

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 
 
Constatat doncs, l’interès públic d’aquestes actuacions, i d’altra banda 
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Atorgar un ajut per a la contractació de l’actuació de la colla de diables 

petits del Catllar a la festa d’estiu de la urbanització Mas Vilet dels 
Pins per import de 280 € equivalent al 40% del cost de l’actuació de 
la colla de diables petits del Catllar i la bèstia de foc el dia 5 d’agost 
de 2017. 

 
Segon.  Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva 

efectivitat. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ 

PROVINCIAL DE PARÀLISI CEREBRAL “LA MUNTANYETA” (CODI 
2.2.5.2 2018.012(399)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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L’Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona, ha sol·licitat la 
col·laboració de l’ajuntament per assolir el finançament necessari per a 
l’execució del projecte social La Muntanyeta Bonavista per a la construcció 
d’una residencia - llar per a les persones amb paràlisis cerebral. 
 
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 vigent en quant a l’autorització, disposició i 
reconeixement previ de la despesa. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
Constatat doncs, l’interès públic d’aquestes actuacions, i d’altra banda 
l’existència de consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.  Atorgar una subvenció a l’Associació Provincial de Paràlisis Cerebral 

de Tarragona, per un import de cinc-cents euros (500 €) per tal de 
contribuir amb el finançament del projecte social La Muntanyeta 
Bonavista per a la construcció d’una residencia - llar per a les 
persones amb paràlisis cerebral. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als representants de l’entitat 

interessada, en legal forma, fent-los-hi els advertiments següents:  
 

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.  
 

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 
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llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
RD 887/2006.  
 

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. 

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

efectivitat. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ DE MASIETA DE SALORT, SECTOR 5 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (CODI 6.2.2 
2017.003(701)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
En data 17 de novembre de 2017 el Sr. Jesús Vázquez Medina, en 
representació de la Junta de Compensació del sector Masieta de Salort, va 
presentar el projecte de reparcel·lació econòmica de Masieta de Salort, sector 
5 del planejament municipal vigent per a la seva aprovació 
 
En data 16 de febrer de 2018, l’arquitecte municipal, ha emès informe favorable 
a l’aprovació inicial.  
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El secretari interventor de l‘ajuntament de data 21 de maig de 2018 ha emès 
informe relatiu al contingut legal mínim del projecte i del procediment a seguir 
per al tràmit. 
 
L’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els ajuntaments aproven inicialment 
i definitivament, entre d’altres, els projectes de reparcel·lació. L’aprovació inicial 
s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la 
documentació completa i que el projecte ha de ser posat a informació pública 
per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència a les persones 
interessades, amb citació personal. 
 
Alhora, l’article 125.2 de la mateixa norma estableix que l’inici de l’expedient de 
reparcel·lació comporta, sense necessitat de declaració expressa, la suspensió 
de l’atorgament de les llicències a què es refereix l’article 73.1 del text legal 
esmentat, en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en 
via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació. 
 
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 
2015/349, de 27 de juliol. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents 
acords:  
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica de 

Masieta de Salort, sector 5 del planejament municipal (POUM). 
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes 

mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’edictes de l’ajuntament.  

 
Tercer.  Citar personalment a tots els interessats als efectes de concedir-los 

audiència durant el termini d’un mes des de la recepció de la 
comunicació.  

 
Quart. Notificar aquest acord en legal forma a la Junta de Compensació i al 

Registre de la Propietat, als efectes escaients. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
12. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE 

DADES DE L’AJUNTAMENT (CODI 1.6 2018.022(400)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Una de les novetats introduïdes pel Reglament 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE respecte 
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, ha estat la creació de la figura del delegat de protecció de 
dades. 
 
Aquesta figura esdevé el garant del compliment de la normativa de protecció de 
dades a l'ajuntament i s'encarrega de supervisar, de manera independent, 
l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 
 
De forma més concreta, l'article 39 del Reglament General de Protecció de 
Dades li atribueix les funcions següents: 
 
- Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat 
del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb 
aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o 
dels estats membres. 
- Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres 
disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les 
polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de 
protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la 
conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de 
tractament i les auditories corresponents. 
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- Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a 
la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35. 
- Cooperar amb l'autoritat de control. 
- Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives 
al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer 
consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte. 
 
L’article 37 del mateix Reglament estableix, entre d’altres qüestions relatives a 
la designació del delegat, que aquest serà designat atenent les seves qualitats 
professionals i la seva capacitat per a exercir les funcions indicades en l'article 
39 i permet que sigui personal propi de l’ajuntament o s’hi vinculi mitjançant un 
contracte de serveis. 
 
Així mateix, la norma preveu la obligació de publicar les dades de de contacte 
del delegat de protecció de dades i comunicar-ne la designació a l'autoritat de 
control, que en el nostre cas és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Valorada la qualitat professional i la capacitat demostrada pel treballador de 
l’ajuntament Sr. Jordi Altés i Martí, enginyer informàtic, en aquest àmbit concret. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31 
d’octubre. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.  Nomenar com a delegat de protecció de dades de l’ajuntament a 

l’enginyer informàtic i treballador de l’ajuntament Sr. Jordi Altés i 
Martí. 

 
Segon. Publicar les dades de de contacte del delegat de protecció de dades 

a la seu electrònica de l’ajuntament i fer-ne la màxima difusió. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat en legal forma i comunicar-ne la 

designació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 

QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER CREAR UNA BORSA DE 
TREBALL PER PODER PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL, 
PLACES DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O D’AGUTZIL, EN RÈGIM 
FUNCIONARIAL D’INTERINATGE (CODI 1.6 2018.006(145)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016, es 
va aprovar la convocatòria del procés de selecció per a formació de borsa de 
treball destinada a cobrir una plaça de vigilant municipal mentre duri la situació 
d’IT que la motiva, de la mateixa categoria professional i aprovació de les bases 
d’aquesta selecció, la qual es constituí mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 
2017/386, de 10 d’agost de 2017, amb dos efectius i vigent durant exercicis 
pressupostaris de 2017, 2018 i 2019.  
 
Aquesta borsa, constituïda per només dos efectius disponibles, s’ha manifestat 
insuficient per tal d’atendre adequadament les diferents vicissituds que es 
produeixen en el si del servei dels guàrdies municipals, essent escaient 
convocar una nova borsa complementària a l‘anterior mentre es mantingui 
aquella vigent. 
 
Atesa la circumstància del caràcter necessari de les tasques de vigilància 
municipal cal proveir d’urgència la nova contractació de personal encaminada 
mitjançant borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal 
per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per 
cobrir temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents de 
contractació, ateses les situacions excepcionals que es poden generar i per 
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cobrir necessitats urgents i inajornables, amb categoria vigilant municipal i les 
retribucions, jornada de treball i funcions que corresponen d’acord amb la 
relació de llocs de treball de l’ajuntament i la legislació vigent. 
 
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en 
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a 
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia 
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31 
d’octubre. 
 
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord: 
 
Primer.  Procedir a la convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-

oposició lliure, per crear una borsa de treball per a poder proveir, amb 
caràcter temporal, places del servei de vigilants i/o d’agutzil, en règim 
de funcionari interí. 

 
Segon.  Aprovar les Bases d’aquesta selecció. 
 
Tercer.  Donar publicitat a la convocatòria mitjançant edicte al BOP, al tauler 

d’anuncis de la Casa de la Vila, i a la Web municipal. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern, en compliment 

de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT AMB L’INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA 
HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL PER A LA INTERVENCIÓ 
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ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE LA CATIVERA PERÍODE DE 2018 
A 2021. 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Amb data 24 de març de 2014 es va signar el conveni marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament del Catllar i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) per a la participació en investigacions relacionades 
amb l’arqueologia i el desenvolupament del patrimoni cultural, en les seves 
vessants de recerca científica, docència, divulgació i promoció que ha fructificat 
en accions concretes dutes a termes des d’aleshores ençà. 
 
L’Ajuntament sempre s’ha mostrat interessat, i conseqüentment ha impulsat i 
donat suport logístic a les tasques relacionades amb la recerca i socialització 
del coneixement que l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili i 
l’IPHES que s’han dut a terme en els jaciments arqueològics dels Vinyets, la 
Cativera i l’Era del Castell, localitzats al seu municipi. 
 
Des de l’IPHES s’ha informat a l’ajuntament de la promoció del projecte de 
recerca quadriennal “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les 
conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, 
2018-2021 i el seu tràmit d’autorització i finançament pel  Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, essent necessari el compromís 
municipal de contribuir en el desenvolupament d’aquest projecte en la mesura 
que la disponibilitat pressupostària ho permeti, si és el cas. 
 
Per al nostre municipi es tractaria de fer front, de forma parcial, a les possibles 
despeses derivades de la intervenció arqueològica al jaciment de la Cativera. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Donar-se per assabentat del  projecte de recerca quadriennal 

“Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels 
rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, 2018-
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2021 especialment respecte de la intervenció arqueològica al 
jaciment de la Cativera. 

 
Segon. Aprovar el compromís de poder contribuir, en la mesura que la 

disponibilitat pressupostària ho permeti, a les despeses derivades de 
la intervenció arqueològica al jaciment de la Cativera. 

 
Tercer. Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com sigui necessari per la 

subscripció de quants documents siguin necessaris per la 
formalització d’aquest acord. 

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la demés documentació necessària 

a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
15.  PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ  EN EL PROJECTE PROMOGUT 

PER L’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA INTITULAT 
“RESTAURACIÓ ECOLÒGICA I FUNCIONAL DEL TRAM FLUVIAL DEL 
RIU GAIÀ A L’ENTORN DE LA RESCLOSA DE LA FÀBRICA”. 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Com hom coneix, l’Associació Mediambiental la Sínia té entre els seus 
objectius, inclosos als seus estatuts, la protecció del riu Gaià, la biodiversitat i 
els elements d’identitat del territori, mitjançant la formalització d’acords de 
custòdia. Aquesta entitat és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, 
organització que impulsa el desenvolupament i l’ús del territori a Catalunya, 
treballant estretament amb institucions i entitats interessades en posar en 
pràctica la custòdia del territori. 
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L’ajuntament té la voluntat d’impulsar projectes que promoguin la conservació 
del riu Gaià tant al municipi com al llarg de la seva conca, i dóna suport a d’altres 
iniciatives com ara el Centre d’Estudis del Gaià de Vila-rodona i la plataforma 
Salvem el Gaià. 
 
Així l’ajuntament ha establert diversos convenis de col·laboració amb 
l’Associació Mediambiental per tal d’impulsar la custòdia del riu Gaià al seu pas 
pel nostre terme municipal, essent un dels objectius fonamentals de tots ells 
impulsar programes de conservació de biodiversitat. 
 
Així, l’entitat ambiental ha redactat el projecte de “Restauració ecològica i 
funcional del tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de la Resclosa de la Fàbrica” 
amb l’objectiu de concórrer a la convocatòria de 2018 del Programa d’ajuts per 
a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial que 
promou la Generalitat. 
 
Examinat el projecte esmentat, que consta a l‘expedient i es dóna per reproduït.  
 
Vistos els articles 52 i 150 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 i l’article 
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Donar-se per assabentat del  projecte de “Restauració ecològica i 

funcional del tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de la Resclosa de la 
Fàbrica” promogut per l’Associació Mediambiental la Sínia. 

 
Segon. Aprovar el compromís de contribuir amb les despeses derivades de 

la intervenció. 
 
Tercer. Facultar al senyor alcalde tant àmpliament com sigui necessari per la 

subscripció de quants documents siguin necessaris per la 
formalització d’aquest acord. 
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Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la demés documentació necessària 

a l’Associació Mediambiental la Sínia 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
16. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
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. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
           


