ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24
D'OCTUBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-quatre
d’octubre 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 es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 D'OCTUBRE DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 10 d'octubre de 2019, 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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillen i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
En primer terme i abans de qualsevol altre assumpte manifestar el condol de la
Corporació als familiars de les víctimes de les inundacions del dia 22 i matinada
del dia 23 del corrent

JOAN MORLÀ I MENSA

- En quant als processos selectius per a la provisió de dos llocs de treball a
l’ajuntament, en concret el de cap de la brigada municipal i el d’interinatge per
a la provisió del lloc de treball de secretaria intervenció, informar que per al
proper dia 29 del corrent s’iniciaran les proves selectives amb l’examen de
coneixements de la llengua catalana i després es procedirà a l’avaluació de
coneixements i mèrits per, en breu, resoldre la convocatòria.
Semblantment es procedirà amb la plaça de secretaria intervenció, doncs la
prova d’avaluació de coneixements de la llengua catalana està prevista per a la
setmana del 25 de novembre.
- La Direcció General del Patrimoni de l’Estat va trametre comunicació relativa
a l’obligació que l’ajuntament té de trametre els contractes al registre de
Contractes del Sector Públic d’acord amb la Llei de Contractes i d’adequar la
informació a aportar a les novetats legals.
Davant aquesta situació i feta la consulta al Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya, que és l’ens que, entre d’altres, gestiona els recursos del Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya aquest ha respost que amb
la tramesa que es fa al seu aplicatiu es compleix amb els requeriments legals
establerts per l’estat.
- Informar que el passat dia 15 d’octubre i d’acord amb la Resolució de la
Direcció General d’Administració Local, de 7 de maig de 2019, per la qual
s’inicia l’expedient de delimitació del municipi amb els municipis veïns que s’hi
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Tot seguit, el Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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relacionen, es va fer la reunió amb els representants de la mateixa Direcció
General i de l’ajuntament de Vespella a aquests efectes i que, semblantment,
hi ha programada reunió per al dia 29 del corrent amb la Comissió de delimitació
dels Pallaresos.
Els assistents es donen per assabentats.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2019 (2).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
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.
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 16 – REMESA DE FACTURES
OCTUBRE 2019 (2) i que ascendeix l’import total de 75.512,78 euros.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.”
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació a
l’aprovació número 16 – REMESA DE FACTURES OCTUBRE 2019 (2) per un
import de 75.512,78 euros.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
4

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

4. PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A L’APROVACIÓ DE LES
BASES DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER
A LA CURA, PROTECCIÓ I CONTROL D’ANIMALS DOMÈSTICS
ABANDONATS.
Es dona compte de la següent proposta:
La subvenció, des de la perspectiva administrativa, és una tècnica de foment
de determinats comportaments considerats d'interès general i fins i tot un
procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a
la gestió d'activitats d'interès públic o social.
La subvenció té naturalesa de dret públic i, per tant, és subjecta al dret
administratiu, el qual obliga a respectar totes les normes de rang legal superior
de Dret Administratiu les quals obliguen, entre d’altres extrems, a:
- L'eficàcia de la subvenció requereix formalment l'acceptació expressa de
l’entitat sol·licitant que assoleixi la qualitat de beneficiària i, per tant, sotmesa
davant l'Administració mitjançant una relació jurídic -administrativa especial de
subjecció.
- El procediment d'atorgament ha de respectar els principis d'objectivitat,
concurrència i publicitat.
- La justificació de la subvenció ha de ser prèvia al pagament, llevat casos
d’autorització expressa d'atorgament d'un lliurament a compte abans de la
justificació.
El vigent pressupost municipal té dotació pressupostaria a la partida 48306 per
import de 1.750 € per a l’atorgament de subvenciona a entitats animalistes.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Consultat el registre d’entitats del municipi hi consten inscrites com a tals les
següents: l’Associació BigotisCat-Gats del Catllar, amb NIF G5711840, i l’A P
A TARRACO PINSCHER RATER Y BODEGUEROS EN ADOPCIÓN, amb NIF
G557709091 com a potencials beneficiàries dels ajuts.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan competent per
a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el Ple i que les
mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de com a mínim 20
dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una referència del
susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Iniciar l’expedient per a l’aprovació de les bases d’ajuts per a entitats
sense ànim de lucre radicades al municipi i que tinguin per objecte la
cura, protecció i control d’animals domèstics abandonats.

Segon.

Que des de la secretaria intervenció s’elabori el projecte de les bases
dels ajuts.

Tercer.

Que des de la secretaria intervenció s’emeti informe jurídic sobre el
procediment a seguir.”
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Així doncs, per tal d’adequar la concessió de subvencions a la normativa
establerta en la Llei General de Subvencions i poder disposar d’un instrument
que estableixi el marc per la seva concessió, i al mateix temps ser conegut per
les persones i entitats interessades en tant que potencials beneficiàries, cal
procedir a la redacció i aprovació d’unes bases específiques per aquests tipus
de subvencions.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’UN ARQUITECTE PER
REDACTAR UN ESTUDI PREVI PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ
ESPORTIU PER A LA CONCURRÈNCIA AL PUOSC 2020-2024 I LA
REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament considera necessari contractar el servei d’un arquitecte per
redactar un estudi previ per a la construcció d’un pavelló esportiu que permeti
concórrer a la convocatòria d’ajuts regulats pel Decret 169/2019, de 23 de juliol,
pel que s'aproven les bases reguladores del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 i, alhora, treure’n a licitació la redacció del
projecte d’obra i direcció facultativa.
Per realitzar aquesta prestació, s’han sol·licitat pressupostos als següents
arquitectes col·legiats per redactar l’estudi previ:
- Sr. Marc Drago Colomé, que presenta oferta per un import d’11.000,00 euros,
més 2.310,00 euros en concepte d’IVA, essent el total de 13.310,00 euros.
- Sr. David Gisbert Pruñonosa, que presenta oferta per un import de 9.750,00
euros, més 2.500,00 euros en concepte d’IVA, essent el total de 12.250,00
euros.
- Sr. Jonathan López Skoog, que presenta oferta per un import de 8.982,72
euros, més 1.886,37 euros en concepte d’IVA, essent el total de 10.869,09
euros.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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La secretaria intervenció municipal ha emès informe sobre el procediment legal
a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
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 15.000 € amb idèntic o anàleg
objecte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar el servei d’un arquitecte per redactar un estudi previ per a
la construcció d’un pavelló esportiu, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb NIF
43.139.880-E que presenta oferta per un import de 8.982,72 euros,
més 1.886,37 euros en concepte d’IVA, essent el total de 10.869,09
euros.
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La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.

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

048ae82228064facb9f8b82ee2f73fad001

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

7

JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar la despesa per import de deu-mil vuit-cents seixanta-nou
euros amb nou cèntims (10.869,09 €) amb càrrec a les partides
pressupostàries 920.22709 i 920.22799 atesa la vinculació
pressupostaria d’ambdues 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 la persona adjudicatària i a les demés
persones que han presentat oferta 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 Carles Guillén i
Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
6. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE L’AJUT SOL·LICITAT PER
L’ASSOCIACIÓ BIGOTISCAT-GATS DEL CATLLAR AL NO HAVER-HI
CONVOCATÒRIA PRÈVIA D’AJUTS I NO COMPTAR AMB ATRIBUCIÓ DE
CARÀCTER NOMINAL AL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Cristina Dalmau Mensa,
en nom i representació de l’entitat BigostisCat-Gats El Catllar, en data 18 de
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Segon.
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maig de 2019, en la que sol·licita d’aquest ajuntament una subvenció per fer
front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat corresponents per
a l’any 2019.
Atès que el pressupost municipal per l’exercici 2019, contempla una partida
destinada a subvenció a associacions animalistes per import de 1.750 €, caldrà
prèviament establir unes bases que regulin els criteris, finalitats, etc.

JOAN MORLÀ I MENSA

Malgrat això, qüestions tècniques fan impossible atendre la petició de
col·laboració econòmica, doncs l’ajuntament no compta amb cap procediment
de concurrència competitiva actualment vigent i per a la concessió directa
d’ajuts, segons la Llei General de Subvencions, cal que estiguin prèviament
previstes de forma nominativa als Pressupostos Generals de l’entitat, estiguin
previstes en una norma de rang legal o excepcionalment, s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.
L’activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques dels ens locals
es troba regulada als articles 239 i següents 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 (TRLMC) i al Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al seu reglament,
aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que caldrà establir unes bases específiques per tal de poder ser atorgades
les quanties a les diverses entitats animalistes, proposo que la Junta de Govern
Local adopti els següents acords:
Primer.

Denegar la subvenció a l’entitat BigostisCat-Gats El Catllar, en base
als motius exposats més amunt.

Segon.

Promoure la redacció de les bases reguladores per ajuts econòmics
a associacions animalistes.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’entitat fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
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La voluntat de l’ajuntament és col·laborar amb totes les entitats radicades al
municipi en la consecució dels seus fins i objectius.
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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 vol interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE L’AJUT SOL·LICITAT PER L’ENTITAT
L’A P A TARRACO PINSCHER RATER Y BODEGUEROS EN ADOPCIÓN AL
NO HAVER-HI CONVOCATÒRIA PRÈVIA D’AJUTS I NO COMPTAR AMB
ATRIBUCIÓ DE CARÀCTER NOMINAL AL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Luisa Pérez Garcia, en
nom i representació de l’entitat A.P.A. Tarraco Pinscher Rater y Bodegueros en
adopción, en data 29 de gener de 2019, en la que sol·licita d’aquest ajuntament
una subvenció per fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada
entitat corresponents per a l’any 2019.
Atès que el pressupost municipal per l’exercici 2019, contempla una partida
destinada a subvenció a associacions animalistes per import de 1.750 €, caldrà
prèviament establir unes bases que regulin els criteris, finalitats, etc.
La voluntat de l’ajuntament és col·laborar amb totes les entitats radicades al
municipi en la consecució dels seus fins i objectius.

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA

L’activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques dels ens locals
es troba regulada als articles 239 i següents 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 (TRLMC) i al Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al seu reglament,
aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que caldrà establir unes bases específiques per tal de poder ser atorgades
les quanties a les diverses entitats animalistes, proposo que la Junta de Govern
Local adopti els següents acords:
Primer.

Denegar la subvenció a l’entitat A.P.A. Tarraco Pinscher Rater y
Bodegueros en adopción del Catllar, en base als motius exposats
més amunt.

Segon.

Promoure la redacció de les bases reguladores per ajuts econòmics
a associacions animalistes.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’entitat 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
des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es vol 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.”

JORDI CABRE MARTORELL
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12/12/2019 Alcalde

Malgrat això, qüestions tècniques fan impossible atendre la petició de
col·laboració econòmica, doncs l’ajuntament no compta amb cap procediment
de concurrència competitiva actualment vigent i per a la concessió directa
d’ajuts, segons la Llei General de Subvencions, cal que estiguin prèviament
previstes de forma nominativa als Pressupostos Generals de l’entitat, estiguin
previstes en una norma de rang legal o excepcionalment, s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA
SANT JOAN BAPTISTA DEL CATLLAR.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vista la sol·licitud de data 8 d’octubre de 2019, presentada pel Sr. Joan Brulles,
rector del Catllar, en nom i representació de la Parròquia Sant Joan Baptista del
Catllar, en la que sol·licita una subvenció per fer front a les despeses de
funcionament de l’esmentada entitat.
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 3.000 euros a la Parròquia Sant
Joan Baptista del Catllar per tal que pugui fer front a les seves
despeses de funcionament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-li avinent el següent:

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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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
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12/12/2019 Alcalde

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.”
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.

No n’hi ha.
I quan són u quart i cinc minuts de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

JORDI CABRE MARTORELL
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9. TORN OBERT DE PARAULES
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