
 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1 
1.2.2.2 2018.003(44) 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE 
GENER DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
vint-i-cinc de gener 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 
 
El regidor Sr. Carles Guillen i Montserrat ha excusat la seva assistència. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE GENER 
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/002(26)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de gener 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  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 
 
En relació al vehicle Mitsubishi Montero que l’A.C.A. subhastava per 1.500 € i 
que per error en el procés d’alienació no se’ns va adjudicar, l’A.C.A. tornarà a 
obrir convocatòria per a l’alienació dels vehicles no adjudicats a la convocatòria 
anterior, sigui perquè ningú va presentar oferta, perquè l’adjudicatari ha 
renunciat o ha incomplert les obligacions de la convocatòria. Entre aquests 
vehicles hi ha el que ens interessava i tindrem l’opció d’adquirir-lo. 
 
En quant al vehicle atorgat, el NISSAN XTRAIL, la setmana entrant tindrem la 
documentació i podrem fer el canvi de nom com a pas previ a poder anar-lo a 
buscar a les instal·lacions de l’EDAR de Terrassa, on està dipositat, mitjançant 
servei de grua contractat a l’efecte, doncs no pot circular fins que es faci una 
posada a punt i es passi la ITV.   
 
Ahir dia 24 finalitzava el termini per a la presentació d’ofertes per a la renovació 
de l’enllumenat públic de Pinalbert, i han concorregut les empreses que 
seguidament es relacionen: 
 
ENERFIC (Torredembarra) 
SECE (Barcelona) 
IMS (València) 
ETRA BONAL, SA (Cornellà del Llobregat) 
MUNTATGES LLEIDA, SA (Lleida)  
LQ-LUX (Barcelona) 
BOSIR, SA (Tarragona) 
 
Demà divendres dia 26 finalitza el termini de presentació de pliques per a les 
licitacions de millora dels enllumenats de Mas de Cargol i Coll de Tapioles. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DELS SECTORS 30 I 31 DEL 
PLANEJAMENT MUNICIPAL, MAS DE BLANC I LA GUINARDERA 
(Codi 6.2.2. 2009/050(0)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data 5 de juliol de 2013 l’arquitecte municipal va emetre informe indicant 
determinades deficiències que calia esmenar al projecte presentat abans de 
procedir a l’aprovació inicial. Com a conseqüència d’aquest informe, en data 18 
d’abril de 2017 es va aportar una nova versió del projecte en el que encara 
quedaven pendents de realitzar algunes de les esmenes indicades 
anteriorment. 
 
El Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull, en qualitat de mandatari verbal de la 
Junta de Compensació de la Urbanització Mas de Blanc – La Guinardera, el 
passat dia 12 de desembre de 2017 va aportar una nova versió del projecte de 
reparcel·lació per a la seva aprovació. 
 
En data 5 de gener, l’arquitecte municipal, ha emès informe favorable a 
l’aprovació inicial, establint les següents consideracions: 
 

a) El valor del sòl, als efectes indemnitzatoris, s’ha fixat en 30,64 € / m2 
segons acord adoptat en l’Assemblea General Ordinària de la Junta de 
Compensació del dia 28 d’octubre de 2017. 
b) El cost de les indemnitzacions per sòl es reparteix, segons el compte 
de liquidació provisional, d’acord amb els coeficients que resulten de les 
finques de resultat, i no el de les finques aportades. Aquesta 
circumstància s’ha fet avinent en diverses ocasions. 
c) El projecte de reparcel·lació (punt 7.2 de la memòria), considera que 
l’Ajuntament és titular de diverses superfícies de sòl per haver-les adquirit 
per usucapió. Aquesta circumstància convindria que fos avaluada en 
l’informe jurídic. 

 
El secretari interventor de l‘ajuntament en data 18 de gener 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 
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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 del sector 

Mas de Blanc – La Guinardera. 
 
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: 
 
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. 
 
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA (Codi 1.4.6. 2017/034(681)) .  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 11 de gener de 2018 
es va aprovar la relació classificada de les empreses presentades en el 
procediment de contractació de l’execució de les obres incloses en el projecte 
de construcció d’una vorera al Camí de Tarragona amb el següent resultat: 
 
1 SEÑALES GIROD, SL 
2 CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

ASSOCIATS, SL (CISA) 
3 EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL 
4 COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL 
5 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (TECNOFIRMES) 
6 ALTER INNOVATION, SL 
7 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA) 
8 OBRES FEBIAL, SL 
9 MIQUEL TARRIDA, SL 
10 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL 
11 AGROVIAL, SA 
12 ESTRUCTURAS VILOVI, SL 
13 PATRAN COSTA DORADA, SL 
14 PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA (PAMESA) 
 
Requerida a l’empresa SEÑALES GIROD, SL la constitució de la garantia 
definitiva per un import de 3.903,87 €, l’acreditació de la capacitat suficient per 
contractar amb l'administració, l’aportació dels certificats d’estar al corrent de la 
Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries i l’abonament de 
les despeses de publicitat quantificades en 140,20 €.  
 
Acomplert el requeriment en el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte de 
conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació 
directa. 

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

- 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. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels Ens Locals.  

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la 
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de Govern Local per delegació de l’alcaldia. 
 
Per tot això,  proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.  Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el 

projecte “construcció d’una vorera al Camí de Tarragona”, a l'empresa 
SEÑALES GIROD, SL, amb NIF B60070505, per import de 94.473,67 
€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 78.077,41 €, 
pressupost net, i 16.396,26 € en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les 
característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que 
n’han determinat la selecció: essent el menor preu ofertat, l’increment 
del termini de garantia en 24 mesos i la reducció del termini 
d’execució en 9 setmanes. 
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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. 

 
Tercer.  Nomenar director facultatiu de l’obra l’arquitecte Sr. Jonathan López i 

Skoog. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en 

el procés de contractació, i al director facultatiu, amb indicació dels 
recursos procedents. 

  
Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Sisè.  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 

Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix 
l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.” 

 
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. 
 
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA 

DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA INTITULAT 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA AL CAMÍ DE TARRAGONA” (Codi 
1.4.6. 2018/001(39)).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un arquitecte per a la direcció 
d’obres de l’execució del projecte “Vorera al Camí de Tarragona i Carretera T-
203”. 
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L’arquitecte Jonathan López Skoog ha presentat a aquest Ajuntament el càlcul 
d’honoraris per la direcció d’obres d’acord amb el projecte aprovat. El preu del 
contracte ascendeix a la quantitat de mil nou-cents setanta-tres euros amb 
quaranta-vuit cèntims (1.973,48 €) al que cal afegir l’IVA. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada amb anterioritat per l’arquitecte 
Jonathan López Skoog durant una anterior etapa, sumant-hi el coneixement del 
planejament municipal, 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. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme el servei de direcció d’obres de l’execució del projecte 

“Vorera al Camí de Tarragona i Ctra. T-203”, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista Jonathan López 
Skoog per un import de mil nou-cents setanta-tres euros amb 
quaranta-vuit cèntims (1.973,48 €) i quatre-cents catorze euros amb 
quaranta-tres cèntims (414,43 €) d’IVA 
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Segon. Aprovar la despesa per import de dos mil tres-cents vuitanta-set euros 
amb noranta-un cèntims (2.387,91 €) amb càrrec a la partida 1531-
60900 del pressupost municipal, automàticament prorrogat per al 
present exercici econòmic fins a l'entrada en vigor del nou pressupost 
municipal, de conformitat amb l'article 169.6 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures 

mensuals a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.”  
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
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 DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA 

DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA INTITULAT 
“REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA” (Codi 1.4.6. 
2018/002(52)).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament necessita contractar el servei d’un arquitecte per a la direcció 
d’obra de l’execució del projecte “Reforma parcial de la Casa de la Vila”. 
 
L’arquitecte Jonathan López Skoog ha presentat a aquest Ajuntament el càlcul 
d’honoraris per la direcció d’obres d’acord amb el projecte aprovat. El preu del 
contracte ascendeix a la quantitat de dos mil dos-cents setze euros amb 
cinquanta-sis cèntims (2.216,56 €), al que cal afegir l’IVA. 
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’arquitecte Jonathan 
López Skoog, sumant-hi el coneixement del planejament municipal, 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. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme el servei de direcció d’obres de l’execució del projecte 

“Reforma parcial de la Casa de la Vila”, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista Jonathan López Skoog per un 
import de de dos mil dos-cents setze euros amb cinquanta-sis cèntims 
(2.216,56 €) i quatre-cents seixanta-cinc euros amb quaranta-vuit 
cèntims (465,48 €) d’IVA 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de dos mil sis-cents vuitanta-dos euros 

amb quatre cèntims (2.682,04 €) amb càrrec a la partida 1531-60900 
del pressupost municipal, automàticament prorrogat per al present 
exercici econòmic fins a l'entrada en vigor del nou pressupost 
municipal, de conformitat amb l'article 169.6 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
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Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures 

mensuals a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA REPARACIÓ DEL PUNT DE 

LLUM F-28 DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ EL 
MÈDOL (Codi 1.4.6 2018/003(62)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El punt de llum F28, situat a la urbanització El Mèdol, fa temps que no funciona 
correctament i s’ha comprovat que el problema recau en el tram de cablejat que 
connecta el fanal F27 amb el F28. Considerant la seguretat dels usuaris d’aquesta via 
i que l’enllumenat és un servei públic municipal de prestació obligatori, es considera 
urgent i necessària la reparació de l’esmentat punt de llum. Substituint el cablejat 
malmès.  
 
S’ha demanat pressupost a l’empresa Bosir SA, la qual ha ofert realitzar els esmentats 
treballs per un import de dos-mil dos-cents seixanta euros amb seixanta-quatre 
cèntims (2.260,64 €), IVA inclòs. 
 
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els contractes 
menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient únicament exigirà 
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.  
 

Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren contractes 
menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a 50.000 euros i 
aquests podran adjudicar-se directament. 
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Per tot l’exposat anteriorment, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent 
acord: 
 

Primer. Adjudicar directament a l’empresa Bosir SA l’execució dels treballs de 
reparació del cablejat que connecta els fanals F-27 i F-28, situats a la 
urbanització El Mèdol, per la quantitat de mil vuit-cents seixanta-vuit euros 
amb trenta cèntims (1.868,30 €) i tres-cents noranta-dos euros amb trenta-
quatre cèntims (392,34 €), corresponents al 21% d’IVA, d’acord amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.    

 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients, informant 

a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà un 5% en 
concepte de garantia definitiva.” 

 
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’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’AUTOMATITZACIÓ 

DE LA PORTA D’ACCÉS PEL LATERAL DEL PARC MUNICIPAL DE LA 
TORRE D’EN GUIU (Codi 1.4.6 2018/005(67)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera escaient i necessari la col·locació d’una porta motoritzada a l’entrada 
situada al costat de les pistes de tennis del Parc Municipal de la Torre d’en Guiu, per 
tal de millorar l’accés a aquest indret del parc i facilitar considerablement la descàrrega 
de mercaderies a o altres estris dels usuaris del bar-restaurant, de l’escenari i, fins i 
tot, del propi Ajuntament, en la celebració dels diferents esdeveniments populars que 
allí s’hi celebren. 
 

S’ha demanat pressupost a les següents empreses: 
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- Puertas y Automatismos Prieto, que ha presentat oferta per un import de tres 

mil tres-cents vuitanta-un euros amb noranta-cinc cèntims (3.381,95 €), IVA 

inclòs. 

- Serpega, que ha presentat oferta per un import de dos mil tres-cents cinquanta-

nou euros amb cinquanta cèntims (2.359,50 €), IVA inclòs. 

 

D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els contractes 
menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient únicament exigirà 
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.  
 

Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren contractes 
menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a 50.000 euros i 
aquests podran adjudicar-se directament. 
 

Per tot l’exposat anteriorment, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent 
acord: 
 

Primer. Adjudicar directament a l’empresa Serpega el subministrament i treballs de 
col·locació d’una porta motoritzada a la Torre d’en Guiu, atès que ha 
presentat l’oferta econòmica més avantatjosa per un import de mil nou-
cents cinquanta euros (1.950 €) i quatre-cents nou euros amb cinquanta 
cèntims (409,50 €) corresponents al 21% d’IVA, d’acord amb l’establert al 
pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients, informant 

a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà un 5% en 
concepte de garantia definitiva.” 

 
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’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE TALA DELS PINS 

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU (Codi 1.4.6 
2018/004(66)) . 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Constatats els perjudicis que causen els dos pins existents dins la zona de 
platja de les piscines municipals de la Torre d’en Guiu, tant a nivell de la 
construcció com en els equipaments necessaris per al funcionament de la 
piscina, comprometent l’estanqueïtat del vas gran i dificultant el normal 
funcionament dels equips de depuració i filtres de l’aigua, es considera oportú 
talar ambdós arbres. 
 
Essent necessari comptar amb els serveis professionals qualificats per als 
treballs de tallada i retirada de restes vegetals s’ha sol·licitat oferta econòmica 
a les empreses que seguidament es relacionen, atès que compten amb la 
capacitat i la solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 
i 79 bis. del TRLCSP): 
 

Empresa Import IVA (21%) 

VOLPAL, Jardins i Serveis, SL 1.450,00 € 304,50 € 

BOGA, Jordi Bové Fraga 1.350,00 € 283,50 € 

 
Vist l’informe del secretari interventor sobre el procediment 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, essent aquest 
l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
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 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els 
contractes menors definits a l’article 138, la tramitació de l’expedient únicament 
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.  
 
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors  
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000 
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament. 
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Dur a terme el servei de tala dels dos pins existents a la zona de platja 

de la piscina municipal de la Torre d’en Guiu i adjudicar-los, pel 
procediment del contracte menor, al contractista BOGA, Jordi Bové 
Fraga, per un import de 1.633,50 euros, dels que 283,50 euros 
corresponen al 21% d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de 1.633,50 euros amb càrrec al   

vigent pressupost municipal. 
 
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 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE 

L’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA EN EL MARC DE LA 
CUSTÒDIA FLUVIAL DEL RIU GAIÀ, EXERCICI 2017 I APROVACIÓ DE 
LA DESPESA (Codi 13.5.1 2017/012(824)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“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. 
 
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 26 de setembre de 2013 es va 
aprovar el Conveni de col·laboració a establir amb l’Associació Mediambiental 
la Sínia per tal d’impulsar la custòdia del riu Gaià al seu pas pel nostre terme 
municipal, basat en els següents objectius: 
 
a) Impulsar programes de conservació de biodiversitat, sobretot centrats en la 
recuperació de l’ecosistema del bosc de ribera del riu Gaià. 
 
b) Promoure el voluntariat ambiental entre els veïns i veïnes del municipi i de la 
comarca. Actualment l’Associació Mediambiental la Sínia coordina un grup de 
voluntaris/es que desenvolupen el seu projecte a l’entorn del curs baix del riu 
Gaià. 
 
c) Custòdia de terrenys privats dins de l’àmbit fluvial: a més de la custòdia del 
Domini Públic Hidràulic, també es vol impulsar la custòdia de terrenys privats 
dins de l’àmbit fluvial del Gaià. 
 
d) Impulsar activitats d’educació ambiental a l’escola del municipi vinculades 
amb els valors naturals del riu Gaià i el seu entorn. 
 
e) Promoure projectes de millora d’usos públics: Senyalització d’itineraris, 
instal·lació d’algun plafó informatiu i edició de materials. 
 
f) Promoure a mig termini un acord entre els diversos municipis del curs baix 
del riu Gaià per tal d’impulsar-ne la recuperació i conservació dels valors 
naturals. 
 
Posteriorment, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 
2015 es va aprovar el Conveni marc de col·laboració a establir amb l’Associació 
Mediambiental la Sínia per tal d’impulsar els objectius abans esmentats. 
 
En el marc d’aquests convenis l’Associació Mediambiental la Sínia ha realitzat 
un seguit d’activitats durant l’exercici de 2017 les quals es documenten en la 
memòria d’activitats presentada i que consta a l’expedient. 
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Alhora, es presenta factura número E-47/17 per import de 780 € pels serveis 
d’ensenyament i accions diverses dins de l’acord de custòdia fluvial del riu. 
 
Vist que 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 i 2016/314, de 15 de juny. 
 

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

Primer. Aprovar la “Memòria resum de les actuacions dutes a terme en el 
marc de l’acord de custòdia fluvial del riu Gaià al Catllar durant l’any 
2017” presentada per l’Associació Mediambiental la Sínia, que consta 
a l’expedient i que es dóna per reproduïda. 

 
Segon. Aprovar i autoritzar el pagament de la factura E-47/17 per import de 

780 € emesa per l’entitat ambiental referida pels serveis 
d’ensenyament i accions diverses dins de l’acord de custòdia fluvial 
del riu. 

 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Associació Mediambiental la Sínia i al 

departament d’intervenció per a la seva execució.” 
 
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’ADSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ DE LLERES 2018-2019 EN EL PROGRAMA DE 
GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA 
FLUVIAL DE CATALUNYA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, 
PERÍODE 2018-2019 (Codi 2.2.5.1 2018/002(63)). 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data 3 d’agost de 2017, es publicà al DOGC núm. 7426, l’Acord 
GOV/118/2017, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el programa de mesures de 
l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca 
fluvial de Catalunya (PHM). 
 
Aquest programa integra les mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del 
risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) que pertoca 
impulsar a l’Agència Catalana de l’Aigua durant el període 2016-2021 per a 
donar compliment a l’article 13.1 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, 
d’avaluació i gestió de riscos d’inundació (RDI), que transposa la Directiva 
2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, 
relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d’inundació (DI). 
 
Dins del marc del PMH, l’Agència Catalana de l’Aigua està elaborant un 
programa de manteniment i conservació de lleres que inclourà les actuacions a 
dur a terme durant l’any 2018 per afavorir la lliure circulació de les aigües 
superficials i evitar els problemes per inundacions en crescudes ordinàries dels 
rius, fins a un import màxim de 900.000€ per a l’exercici 2018 i de 400.000€ pel 
2019. 
 
En aquest context, els municipis pels quals transcorri almenys una llera pública 
pertanyent a l’àmbit territorial del districte de conca fluvial de Catalunya (trams 
urbans i no urbans) poden sol·licitar adscriure’s a l’esmentat Programa 
mitjançant la complementació del formulari adjunt i la presentació de la 
documentació annexada en el mateix abans del 31 de gener de 2018. 
 
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de 
setembre de 2016 va concórrer a la convocatòria de subvencions del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Agència 
Catalana de l’Aigua) per a la realització d’actuacions de conservació i 
manteniment de lleres públiques en tram urbà amb el projecte de l’activitat 
redactat per l’arquitecte de l’ajuntament Sr. Jonathan López Skoog, que preveia 
actuar en dos trams del riu, el primer a l’alçada del comellar de la Cativera i 
segon a tocar de la via del tren d’alta velocitat amb el triple objectiu de 
descarregar d’obstacles la llera del riu en cas d’avinguda, preservar la zona 
humida aigües avall i augmentar la seguretat de les persones. 
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Vist que 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 i 2016/314, de 15 de juny. 
 
Examinat el Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la declaració 
de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en 
el qual es preveu una valoració específica per als municipis en el terme 
dels quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari. 
 
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local que adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Aprovar l’adscripció al Programa de manteniment i conservació de 

lleres 2018-2019 en el Programa de gestió del risc d’inundació del 
districte de conca fluvial de Catalunya de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, període 2018-2019 per a l’actuació a la llera del riu Gaià al 
tram del comellar de la Cativera i al de la via del tren d’alta velocitat. 

 
Segon. Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada 

convocatòria, entre la qual la declaració responsable de disposició de 
finançament i disponibilitat pressupostària i compromís de pagament, 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.  

   
Tercer. Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les bases 

de l’esmentada convocatòria. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui 

necessària a l’Agència Catalana de l’Aigua.” 
 
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. 
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12. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL 

SALA EL CATLLAR ATLÈTIC (Codi 2.2.5.2. 2018/004(50)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“El Sr. Jordi Serrano Suñé, en representació del Club Futbol Sala Catllar Atlètic, 

sol·licita la concessió d’una subvenció per tal de fer front a les despeses que genera 
la temporada regular de competició. 
 
Constatat d’una banda, l’interès públic d’aquesta actuació pel qual es tracta de 
fomentar l’esport entre els nens i joves del nostre poble, i de l’altre, l’existència de 
consignació pressupostària, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer. Atorgar una subvenció al Club de Futbol Sala Catllar Atlètic, per un import 

de dotze mil cinc-cents euros (12.500,00€) per tal de fer front a les 
despeses que genera la temporada regular de competició 2017-2018 i 
2018-2019, amb càrrec al pressupost 2018. 

 
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:  
 

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.” 

 
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. 
 
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DEL CONTRACTE 

PROGRAMA DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT DE 
VIATGERS PER CARRETERA EL CATLLAR – TARRAGONA (V-541), 
ANUALITAT 2016 (Codi 3.7. 2017/004(805)).  

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data 25 d’octubre de 2017 l’empresa Plana, empresa concessionària del servei 
de transport de viatgers per carretera entre El Catllar i Tarragona sol·licita el pagament 
de l’aportació econòmica que correspon a l’ajuntament per a la realització de 
l’esmentat servei públic corresponent a l’exercici 2016 i que ascendeix l’import de 
17.591,54 euros. 
 
En data 22 de novembre de 2017 es sol·licita al Cap del Servei Territorial de Transport, 
certificació relativa a les quantitats aportades per la Generalitat de Catalunya per la 
prestació del susdit servei, certificat que emet aquest Servei Territorial en data 12 de 
desembre de 2017, essent l‘import en què la Generalitat contribueix, de 35.715,87 
euros, que correspon al 67% del finançament d’aquest servei. 
 
D’acord amb el contracte programa signat entre les parts, la resta de finançament, el 
33%, ha de ser a càrrec d’aquest ajuntament, essent la quantitat a liquidar de 
17.591,40 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. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de l’aportació econòmica que correspon a 

l’Ajuntament a l’empresa “Teresa i José Plana Empresa Plana, SL” per 
import de 17.591,40 €, pel servei públic de transport per carretera de 
viatgers entre El Catllar i Tarragona, realitzat per aquesta empresa, durant 
l’any 2016. 

 
Segon.  Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat 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 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2017 (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 34 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017 (4) per un import de 
6.315.48 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. 
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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 34 – REMESA DE FACTURES DESEMBRE 2017 
(4) i que ascendeix l’import total de 6.315,48 €. 

 
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  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
15. 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 1 – REMESA DE FACTURES GENER 2018 (1) per un import de 
12.282,04 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. 
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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 1 – REMESA DE FACTURES GENER 2018 (1) i 
que ascendeix l’import total de 12.282,04 €. 

 
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  
 
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 dos quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar, 
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 

L’Alcalde       El Secretari.  

          


