ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2018
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Gener de 2018
Dia: 22 de febrer de 2018.
Hora: 15:00 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Gerard Cabré Vaquè, regidor
Lourdes Aluja Mata, regidora que realitza les funcions de presidència de la sessió segons Decret de
Delegació 63/2017 de 24 d’agost.
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Francesc Sans Vives, regidor
Mar Amorós Mas, Alcaldessa que delega les seves funcions a la present sessió.
Vicente Vayá Morte, Secretari-Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona al Servei Municipal.

ORDRE DEL DIA:
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018
3.- ACORD D’APROVACIO DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA.
4.- APROVACIÓ REGIM DE DEDICACIÓ DE CÀRRECS ELECTES I SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
5.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2019
6.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I INFORMES
DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
7.- PRECS I PREGUNTES.
Pradell de la Teixeta a 15 de febrer de 2018
El Secretari-Interventor del SAM de la Diputació
de Tarragona al Servei Municipal
Vicente Vayá Morte
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1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
(La senyora Alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència del quòrum que cal
perquè pugui ser iniciada la sessió)
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió de data 15 de desembre de
2017, per haver-ne distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.
2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 de febrer de 2018 s’ha incoat l’expedient per modificar el crèdit
mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència d’inversions provinents del Rocòdrom, columbaris
arranjament dels vestidors o la compra de l’antiga ferreria del municipi de Pradell de la Teixeta, entre
d’altres, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària,
per un import de 70.890,05 €.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 13 de febrer de 2018, ha proposat les partides i els imports de les
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les quals no
existeix crèdit pressupostari.
3 A la mateixa data, la Secretaria Intervenció municipal, sobre el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i deute viu derivats dels càlculs d’aquesta modificació.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34
a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i
ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al
principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2018 , per import de 51.300 €, que cal finançar
mitjançant baixes/anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries que no es preveuen utilitzar:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
1522 632.00
342 632.01
342 622.00
153 635.00
933 622.01
454 631.00
459 480.01
330 480.02
326 227.01
342 227.03
920 636.00

Nom
Arranjament Sostre Molí
Vell
Arranjament
Vestidors
Pista Esportiva
Rocòdrom
Plaques de Carrers
Compra Antiga Ferreria
Arranjament
Camí
Barranquet
Reconstrucció
Murs
Pedra Seca
Subvenció
Nominativa
Parròquia Pradell de la
Teixeta
Actuacions en Favor de
la Joventut
Servei
Socorrisme
Piscina Municipal
Actualització
Equips
Informàtics Ajuntament

Consign
ació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

0

2.350,00

2.350,00

0
0
0
0

12000,00
8.000,00
1.350,00
15.000,00

12.000,00
8.000,00
1.350,00
15.000,00

0

1200,00

1200,00

0

1000,00

1000,00

0

1400

1400,00

0

1000,00

1000,00

0

8000,00

8000,00

0

735,00

735,00
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311 623.00
920 633.01
337 623.01
4311 / 48000
943 466.01
943 466.02
920 21000
920 227.09
920 225.01

(PEXI 2017)
Desfibril·lador
Actuació PEXI 2018
Caixa Registradora
Col·laboració
amb
projecte VIURE (fira del
vi)
Quota ACM 2017
Quota Micropobles 2017
Infraestructures i béns
naturals 2017
Serveis de recaptació a
favor de l'entitat 2017
Tributs de les comunitats
autònomes: cànon ACA
2017

0
0
0

2.722,50
800,00
436,81

2.722,50
800,00
436,81

0
0
0

150,00
154,00
100,00

150,00
154,00
100,00

0

7.761,11

7.761,11

0

4.620,22

4.620,22

0

2.110,41

2.110,41

Total altes de crèdits:

70.890,05

Finançament que es proposa:
1/ Baixes per Anul·lació:
Aplicació

Nom

920 632.00

Edificis i Altres
Construccions

Consignació
inicial

Proposta
Baixa/Anul·lació

Consignació
definitiva

60.500

60.471,70

28,30

Total Baixes:

60.471,70

2/ Romanent de Tresoreria Afectat a la Liquidació del Pressupost 2017:
Partida Press. Finançament Afectat
Ingressos
870.10
RT Afectat (Subvenció
Diputació per la Millora
dels Consultoris Mèdics
2016)
Total Finançament Afectat

Import
Reconegut

Total Finançament Afectat

2.586,38

2.586,38
2.586,38
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3/ Romanent de Tresoreria per Despeses Generals
Partida Press. Nom
Ingressos
870.00
RT per Despeses
Generals de Lliure
Disposició
Total Finançament per
Despeses Generals
Total Finançament:

Finançament

60.500

60.471,70

7.831,97
7.831,97

70.890,05

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord
serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.
3.- ACORD D’APROVACIO DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA.
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 16 de maig de 2017, es va iniciar per part de la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l’expedient de delimitació del
terme municipal de Pradell de la Teixeta amb els municipis limítrofs, d’acord amb allò establert a l’art.
28.1 del Decret 244/2004, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, modificat del Decret 209/2015, de 22 de setembre.
1.2. Tal i com preveu l’art 28.2 de l’esmentat Decret, aquest ens local, ha d’adoptar, en un termini
màxim de dos meses des de la data de la recepció de l’escrit de requeriment per part de
l’Ajuntament.
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1.3. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions
informatives d’estudi i dictamen d’assumptes.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 L’article 28.2 i 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya
2.2 La Comissió de Delimitació Territorial estarà integrada per l’alcalde o alcaldessa, dos regidors, un
tècnic i el secretari o secretària de la corporació. Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Crear la Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Pradell de la Teixeta
SEGON. La Comissió de Delimitació Territorial estarà integrada per les persones següents:
President: L'alcalde/ssa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Regidors:
Sra Lourdes Aluja Mata
Sr. Gerard Cabré Vaquè
Tècnic:
Sr Jordi Mercadé Virgili, tècnic del Consell Comarcal del Priorat al Servei de l’Ajuntament de Pradell
de la Teixeta
Secretari:
El secretari de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
TERCER. Notificar aquest acord al Dpt de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.

4.- APROVACIÓ REGIM DE DEDICACIÓ DE CÀRRECS ELECTES I SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
La Sra. Alcaldessa, a la vista de l’anterior, presenta al Ple la següent proposta:
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PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE CÀRRECS
ELECTES I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Donada la recent necessitat d’atribuir una dedicació a temps parcial a la regidora i primera tinenta
d’alcaldia de l’ajuntament, Sra. LOURDES ALUJA MATAS, i atès que el Departament de Governació
ha publicat la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals a partir del present exercici.
Atès que cal modificar el règim de dedicació dels càrrecs electes d’aquest Ajuntament i el seu règim
retributiu.
Cal tenir en compte l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la
corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en
règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació.
D’acord amb allò que estableix l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica la Llei 7/1985, cal complir la
limitació en règim de dedicació exclusiva per part dels membres de municipis amb població inferior a
1.000 habitants, en què cap membre podrà prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents
acords:
Primer.- ESTABLIR que, amb data a efectes d’alta de 1 de maig de cada any a partir del present
exercici 2018, la regidora i primera tinenta d’alcaldia d’aquesta ajuntament, Sra. LOURDES ALUJA
MATAS, exercirà el seu càrrec amb una dedicació parcial del 75% de jornada, corresponent a 30
hores setmanals, i percebent l’import de 1.033,23 Euros bruts mensuals. Aquesta retribució es
percebrà en vuit pagues, corresponents a les mensualitats de l’any fins a data 31 de desembre de
cada any, de finalització de la dedicació.
Segon.- DONAR D’ALTA al règim general de la Seguretat Social, amb data de fi de la dedicació al 31
de desembre de 2018, repetint les mateixes operacions d’alta i baixa cada any fins que la regidora
finalitzi la seva vinculació amb l’Ajuntament o fins que s’adopti un nou acord plenari modificatiu
d’aquest. La retribució per dedicació a temps parcial es percebrà en vuit pagues.

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la
normativa de la dedicació dels càrrecs electes, article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, en relació amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
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qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa
concordant.
Quart.- ESTABLIR un règim de recursos contra l’aprovació definitiva d’interposició de recurs
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació de l’anunci al
BOPT, davant la Sala del Contenciós-Administratiu de Tarragona, de conformitat a les normes
reguladores de l'esmentada jurisdicció, d'acord amb el que s'estableix a l'article 171 del dit Reial
Decret Legislatiu 2/2004.”
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.
5.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2019
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat la preparació de l’ordre de Festes Locals de
Catalunya per a l’any 2019.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el decret de la Generalitat on s’estableix que les
dues festes locals seran fixades per ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, a proposta dels
respectius municipis.
L’Alcaldessa, Mar Amorós, fa esment que com cada any es reservaran els dos dies de festes locals
per a les dos festes patronals del municipi, una que serà per les Festes de Santa Maria Magdalena, i
l’altra per a les Festes de Sant Miquel.
De conformitat amb el que estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual
s’estableix la competència del ple com a l’òrgan competent per aprovar les festes locals.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents l’adopció del següents acords:
Primer.- Establir els següents dies com a Festes Locals pel proper any 2019:
Dilluns 24 de juliol de 2019.
Dilluns 2 d’octubre de 2019.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
als efectes del compliment de la normativa vigent.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.
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6.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I INFORMES
DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
Els decrets que passen sessió de 12 de desembre de 2017 van del 72/2017 de data 28 de setembre,
al 99/2017 de 7 de desembre de 2017, restant-ne assabentats la totalitat dels regidors assistents tota
vegada que han disposat de la documentació integrant del present punt de l’ordre del dia amb
l’antelació legalment exigida:

Decret 100/2017 de 22/12/2017
Decret 101/2017 de 22/12/2017
Decret 102/2017 de 29/12/2017
Decret 103/2017 de 29/12/2017
Decret 1/2018 de 4/01/2018
Decret 2/2018 de 10/01/2018
Decret 3/2018 de 2/01/2018
Decret 4/2018 de 2/01/2018
Decret 5/2018 de 17/1/2018
Decret 5bis/2018 de 24/1/2018
Decret 6/2018 de 24/1/2018
Decret 7/2018 de 24/1/2018
Decret 8/2018 de 25/1/2018
Decret 9/2018 de 25/1/2018
Decret 10/2018 de 26/1/2018

Resolució de concessió de
comunicació prèvia i liquidació de
tributs carrer Major 7
Autorització de matrimoni civil entre
Montserrat Amorós i Richard Inglis
Pagament de factures del mes de
desembre 2017
Comunicació obres i ICIO carrer Major
5
Retorn de fiança exp 13-2017-LU
Delegació de les funcions d’alcaldia
Inici expedient contractació
tancaments escoles
Autorització despesa i plecs de
condicions dels tancaments de les
escoles
Informació pública PAU Mas d’en
Borràs
Adjudicació dels tancaments de les
escoles
Comunicació obres i ICIO carrer
Barranquet 2 exp 1/2018/UR
Inici dels tràmits per l’elecció dels
Jutges de Pau titular i substitut
Comunicació obres i ICIO carrer Major
7 exp 2/2018/UR
Participació a les subvencions de
l’ACA del projecte de descalcificador
amb osmosi
Llicència ampliació exp 2/2017/LU al
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Decret 11/2018 de 26/1/2018
Decret 12/2018 de 31/1/2018
Decret 13/2018 de 31/1/2018
Decret 14/2018 de 5/2/2018
Decret 15/2018 de 14/2/2018

Decret 16/2018 de 15/2/2018
Decret 17/2018 de 15/2/2018

carrer de la Font 14 1r
Aprovació despesa i disposició de
pagament de nòmines del gener del
2018
Pagament de factures del mes de
gener de 2018, amb el corresponent
informe
Cessió del contracte administratiu de
concessió del servei del cafè La
Societat
Baixa d’un rebut d’aigua per fuita
Reinici del procés de selecció pel lloc
de secretari-interventor de l’Agrupació
de municipis de Pradell de la Teixeta i
la Torre de Fontaubella
Amortització de préstec
Adjudicació de la pròrroga per
l’entrega dels tancaments de l’escola
municipal

Resten la totalitat dels regidors assabentats de la relació adjunta.
ASSUMPTE INCLÒS PER URGÈNCIA
ACORD D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT I D’OBERTURA DEL TERMINI DE LICITACIÓ
PÚBLICA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ DEL BAR –
CAFETERÍA “LA SOCIETAT” SITUAT A L'IMMOBLE UBICAT A LA PLAÇA SANT ISIDRE Nº5.
Atesa la tramitació de l’expedient instruït per a la licitació del contracte administratiu especial per a la
gestió del bar – cafeteria “la societat” situat a l'immoble ubicat a la plaça sant isidre nº5.
Vistos els informes emesos pel Secretari Interventor Municipal, així com pel Tècnic del Consell
Comarcal del Priorat al servei municipal
Vist el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars que
han de regir la contractació.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la licitació del contracte administratiu especial per a la gestió del
bar – cafeteria “la societat” situat a l'immoble ubicat a la plaça Sant Isidre nº5.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives Particulars que
han de regir l’esmentada licitació.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil del contractant
l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per presentar proposicions
en 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província.
QUART. Designar de manera específica com a membres de la Mesa de contractació, i procedir a la
publicació en el Perfil de contractant, a les persones següents:
President/a:
Vocals:

Secretari:

La Senyora Alcaldessa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
1.- El Senyor Jordi Monrós Gárate, Secretari-Interventor del SAM
de la Diputació de Tarragona
2.- El Senyor Francisco José Pueyo Gracia, Secretari-Interventor
del SAM de la Diputació de Tarragona
3.- La Senyora Elena Gisbert Ejarque, Secretari-Interventor del
SAM de la Diputació de Tarragona
4.- El Senyor Vicente Vayá Morte, Secretari-Interventor del SAM de
la Diputació de Tarragona al servei de l’Ajuntament de Margalef
El Senyor Vicente Vayà Morte, Secretari-Interventor del SAM de la
Diputació de Tarragona al servei de l’Ajuntament de Margalef
Membres Suplents en cas de Vacant, Absència o Enfermetat
dels Titulars:

President/a:
Vocals:

Secretari:

Primer/a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
El Senyor Jose Miguel Jiménez Castillejo, Secretari-Interventor del
SAM de la Diputació de Tarragona
El Senyor Xavier Salvadó Vives, Secretari-Interventor del SAM de la
Diputació de Tarragona
La Senyora Carmen Vuelta Santín, Secretari-Interventor del SAM
de la Diputació de Tarragona
El Senyor Josep Arjona Cruz, Secretari-Interventor del SAM de la
Diputació de Tarragona al servei de l’Ajuntament de Margalef
El Senyor Josep Guinovart Mallafré, Secretari-Interventor del SAM
de la Diputació de Tarragona.

CINQUÈ. Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.
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SISÈ. Delegar en l’Alcaldia, pels motius exposats i de forma específica i exclusivament, la facultat per
adoptar la resolució d'adopció de la relació classificada proposada per la Mesa i de requeriment de
documentació a l’empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, en aquest
procediment de licitació.
SETÈ.- Ratificar la present resolució a la propera sessió del ple que es celebri.
VUITÈ. Contra el present acord es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament Pradell de la Teixeta, en el termini d’un mes, o un 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 o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.
7.- PRECS I PREGUNTES.
No es formula cap prec ni pregunta i, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa,
aixeca la sessió a les quinze hores i trenta un minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc
aquesta acta.
L’Alcaldessa

El Secretari-Internvetor del SAM de la Diputació
de Tarragona al Servei Municipal

Mar Amorós Mas

Vicente Vayá Morte
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