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DECRET D'ALCALDIA Nº .../2017 
 

Atesa la necessitat actual de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, tant d’adquirir el 
compromís per tal de finançar les obres de remodelació del carrer de la Font, o del 
projecte d’adequació de l’enllumenat públic conjuntament amb l’adhesió al pla 
d’assistència financera de la Diputació de Tarragona 
 
I atès que segons la periodicitat bimensual establerta, el ple municipal s’ha de celebrar 
el present mes de març de 2017. 
 

RESOLC 
 

Convocar als membres que conformen el Ple Municipal de l’Ajuntament de La Pradell 
de la Teixeta pel proper dijous dia 9 de març de 2017 a les 15:00 hores a la sala de 
plens consistorial per tal de procedir al desenvolupament i adopció dels oportuns 
acords en relació al següent ordre del dia: 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
ANTERIORS  

2.- ACORD DE COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D'OBRES DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LA FONT AMB LA SUBVENCIÓ DEL 
PAM 2017 

3.- ACORD DE COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ 
DE L’ENLLUMENTAT PUBLIC AMB LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2017. 

4.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA 
LOCAL 2017 

5.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I 
INFORMES DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Ho mana i signa l'Alcaldia - Presidència, al lloc i data a l'inici indicats, davant de mi, el 
Secretari General, que dono fe de la seva existència i ordeno la seva transcripció al 
corresponent llibre de Resolucions. 

_ 
Pradell de la Teixeta a 6 de març de 2017 
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_       Davant de mi, 

 
L'Alcaldessa       El Secretari 
 
 
 
Mar Amorós Mas     Vicente Vayá Morte 
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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de l’alcaldessa Sra. Mar Amorós Mas, us convoco a la sessió ordinària 
del ple de l’Ajuntament. 
 
Dia:   9 de març de 2017.    
Hora: 15:00h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Nº de Sessió: 2/2017 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
ANTERIORS  

2.- ACORD DE COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D'OBRES DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LA FONT AMB LA SUBVENCIÓ DEL 
PAM 2017 

3.- ACORD DE COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ 
DE L’ENLLUMENTAT PUBLIC AMB LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2017. 

4.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA 
LOCAL 2017 

5.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I 
INFORMES DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Pradell de la Teixeta a 6 de març de 2017 
 
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 9 de 
febrer de 2017, per haver-ne distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna 
esmena al respecte.  
 

2.- ACORD DE COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D'OBRES DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LA FONT AMB LA SUBVENCIÓ DEL 
PAM 2017 

 
ANTECEDENTS: 

1. L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té previst executar l’obra de: 
Remodelació del carrer de la Font 
 
2. Es vol demanar als serveis tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona la 
redacció del seu projecte executiu 
 
3. Atès que ja s’ha produït la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’any 
2017, l’Ajuntament vol sol·licitar una subvenció per finançar i executar l’obra 
esmentada, proposant al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

PRIMER: Sol·licitar la redacció del projecte executiu per la Remodelació del 
carrer de la Font als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
SEGON: Aprovar el compromís de finançar mitjançant la subvenció del PAM 
2017, de l’obra de  Remodelació del carrer de la Font 
 
TERCER: Comunicar aquest acord al SAM de la Diputació de Tarragona. 
 

Intervencions? 
Vots a Favor? 
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Vots en Contra? 
Abstencions?  
Explicació de Vot? 
 

3.- ACORD DE COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ 
DE L’ENLLUMENTAT PUBLIC AMB LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2017 

 
ANTECEDENTS: 

1. L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té previst executar l’obra de: 
Remodelació del carrer de la Font 
 
2. Es vol demanar als serveis tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona la 
redacció del seu projecte executiu 
 
3. Atès que ja s’ha produït la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’any 
2017, l’Ajuntament vol sol·licitar una subvenció per finançar i executar l’obra 
esmentada, proposant al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

PRIMER: Sol·licitar la redacció del projecte executiu pel projecte d’adequació 
de l’enllumenat públic als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de 
Tarragona. 
 
SEGON: Aprovar el compromís de finançar mitjançant la subvenció del PAM 
2017, de l’obra d’adequació de l’enllumenat públic de Pradell de la Teixeta. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord al SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
Intervencions? 
Vots a Favor? 
Vots en Contra? 
Abstencions?  
Explicació de Vot? 
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4.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA 
LOCAL 2017 
 
 
Vicente Vayá Morte, secretari de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta en relació amb 
el Pla extraordinari d'assistència financera local 2017, 
 
CERTIFICO  
 
Que per acord de ple de data 9 de març de 2017 de l’Ajuntament de Pradell de la 
Teixeta, s'han adoptat els següents acords o resolucions:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta s'adhereix al Conveni subscrit entre 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica 
de la Diputació de Tarragona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència 
financera local 2017.  
 
Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la 
Diputació de Tarragona un pagament per import de 34.921,85 euros, per compte dels 
crèdits que l’entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot 
seguit1:  
 
 

Doc. Financer Text de posició Import 
5000402509 FCLC 2015 ajuntaments 32.147,52 
5000068147 FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 1.233,04 
5000371480 FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.541,29 

 
 
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 
Pradell de la Teixeta transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de 
cobrament dels crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del deute, la 
Generalitat de Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta Diputació.  

 
  

                                            
1 Comproveu que els crèdits detallats estiguin pendents de cobrament a la vostra comptabilitat. 
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5.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I INFORMES 
DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
Els decrets que passen sessió de 9 de març de 2017 van del 9/2017 de data 2 de 
febrer al 14/2017 de 6 de març, 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 nº 9 de 02/02/2017 RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

Decret nº 10 de 02/03/2017 AUTOMATITZACIÓ DEL RELLOTGE DE CAMPANA 

Decret nº 11 de 02/03/2017 
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I NOVA APROVACIÓ DE MEMÒRIA PER LA 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’ELIMINACIÓ DE LA 

TERBOLESA 

 Decret nº 12 de 02/03/2017 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTACTE DE FINSER SERRANO SL 

  Decret nº 13 de 02/03/2017 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTACTE DE BAR RESTAURANT “LA SOCIETAT” 

Decret nº 14 de 06/03/2017 
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA Nº14/2017 DE DATA 9 DE MARÇ 

DE 2017 

Decret nº 15 de 03/02/2017 PAGAMENT DE FACTURES DEL FEBRER 

 
 
ASSUMPTE INCLÒS PER URGÈNCIA: 
 

ACORD DE PLE DE DATA 9 DE MARÇ DE 2017 
 
Atès que en data 23 de febrer de 2017 va ser emesa per encàrrec dels 
responsables municipals la factura Nº8 de data 23 de febrer de 2017 per part de 

l’empresa Servei Hosteleria Jofre, amb NIF ESP4311700A. 
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Atès que la mateixa no gaudeix de crèdit adequat i suficient degut a la falta de 
previsió i posterior consignació al Pressupost d’aquest ens local per l’any 2017. 
 
I vist l’informe de Fiscalització Prèvia Desfavorable amb Efectes Suspensius, 
realitzat per part de la Secretaria Intervenció del SAM de la Diputació al Servei 
Municipal el qual es transcriu a continuació de forma literal: 
 

 
“INFORME D’INTERVENCIO QUE EMET EL SECRETARI-INTERVENTOR DE 
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA EN RELACIÓ AMB LA MANCA DE 
PRODECIMENT CONTRACTUAL I DE CREDIT ADEQUAT I SUFICIENT PEL 
RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS 
 
Vicente Vayá Morte, Secretari-Interventor municipal, d’acord amb els articles 3.a) del 
Reial decret 1.174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, i 4 del Decret 
195/2008, de 7 d'octubre de la Generalitat pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les 
entitats locals de Catalunya emeto el següent: 
 

INFORME 
I.- ANTECEDENTS DE FET 

  
Primer.- Durant el mes de de juny l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, a través 

dels seus responsables, ha encomanat i Autoritzat diferents despeses provinents 
d’encàrrecs verbals en la seva major part. 

  
Segon.- Com a conseqüència d’aquets encàrrecs i autoritzacions, han tingut 

entrada al registre municipal el dia 10 de març de 2017, la factura Nº8 de data 23 de 
febrer de 2017 per part de l’empresa Servei Hosteleria Jofre, amb NIF ESP4311700A,  
(moment en el qual te constància d’aquestes obligacions la Secretaria-Intervenció, 
impossibilitant per tant la seva fiscalització prèvia), constitutiva de contracte menor en 
la seva totalitat, tant per durada de la seva prestació atès que es  tracta d’un 
“subministrament de taula de bar fuste” (interior a un any), com pel preu de la seva 
execució (inferior en tot cas als imports fixats pel TRLCSP tant per Serveis, Obres o 
Subniministraments). 

  
Tercer.- Una vegada presentades aquestes, totes i cadascuna de les factures 

esmentades han sigut conformades en quantitat, qualitat i preu tant per la Regidora 
d’Hisenda, com per l’Alcaldessa municipals, acreditant-la mitjançant signatura 
corresponent. 
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Quart.- Respecte a les Disconformitats que s’han de posar de manifest: 
 

 
OBJECTE DE LA DISCONFORMITAT 

 
 NOTA DE REPARACIÓ DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
  
Que formula el secretari Interventor, en l'exercici de les funcions de assessorament 
legal preceptiva, control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i 
pressupostària que li competeixen d’acord amb els articles 3.a) del Reial decret 
1.174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, i 4 del Decret 195/2008, de 7 
d'octubre de la Generalitat pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal , sent l’ 
 
OBJECTE DE LA DISCONFORMITAT 

 
S'informa que la realització del reconeixement de la obligació i posterior pagament 

de la factura Nº8 de data 23 de febrer de 2017 per part de l’empresa Servei Hosteleria 
Jofre, amb NIF ESP4311700A, incompleix la normativa en matèria d’Hisendes Locals. 

 
Aquest incompliment ve determinat per la necessitat de comptabilitzar l’objecte de 

d’aquestes factures al Capítol VI d’Inversions, al qual no existeix previsió ni dotació 
pressupostària alguna per reconéixer aquesta obligació. 
  
A) Normativa estatal 
 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria de pressupostos. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 
B) Normativa autonòmica 
 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
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Concretament, es posa de manifest que la falta tant, de justificació prèvia de la 
necessitat de realització de l’obra per part de l’Administració Pública, així com la 
Manca de Crèdit Adequat i Suficient per tal de finançar-la, vulnerant així, 
fonamentalment, els preceptes relacionats a continuació: 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
“Article 22 Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació 
 
1. Els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes 
que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins 
institucionals. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, deixant-ne 
constància a la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a 
la seva adjudicació. 
 
2. Els ens, organismes i entitats del sector públic han de vetllar per l'eficiència i el 
manteniment dels termes acordats en l'execució dels processos de contractació 
pública, afavoriran l'agilització de tràmits, valoraran la innovació i la incorporació d'alta 
tecnologia com aspectes positius en els procediments de contractació pública i 
promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l'accés sense cost a la 
informació, en els termes previstos en la present Llei. 
 
 
Article 109 Expedient de contractació: iniciació i contingut 
 

1. La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà 
per l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes que preveu l'article 22 d'aquesta Llei… 
 
Així mateix, ha d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document 
que legalment el substitueixi, i la fiscalització prèvia de la intervenció, si 
escau, en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre.” 

  
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
Article 173 Exigibilitat de les obligacions, prerrogatives i limitació dels compromisos de 
despesa 
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1. Les obligacions de pagament només són exigibles de la hisenda local quan 
resultin de l'execució dels seus respectius pressupostos, amb els límits 
assenyalats en l'article anterior, o de sentència judicial ferma… 
 
5. No podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a 
l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de ple 
dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin 
l'expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats que 
pertoquen .  

 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 

 
“Article 25.1. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitador i vinculant (article 
153.2, LRHL). 
 
2. No es poden adquirir compromisos de despesa en quantia superior a l'import 
dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de ple dret els 
acords, resolucions i actes administratius que infringeixin l'expressada 
norma, sense perjudici de les responsabilitats que pertoquen (article 
154.5, LRHL).” 

 
II.- FONAMENT LEGAL 
 
Primer.- Article 214 Àmbit d'aplicació i modalitats d'exercici de la funció interventora 
1. La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals 
i dels seus organismes autònoms que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i 
obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que 
d'aquells es derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics 
administrats, amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada 
cas.  
 
Segon.- L'exercici de la funció inclou:  
a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors. 
b) La intervenció formal de l'ordenació del pagament. 
c) La intervenció material del pagament. 
d) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les 
subvencions. 
  
Tercer.- Article 215 Objeccions 
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Si en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifesta en desacord 
amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de 
formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució.  
 
Quart.- Article 216 Efectes de les objeccions 
 
1. Quan la disconformitat es refereixi al reconeixement o liquidació de drets a favor de 
les entitats locals o els seus organismes autònoms, l'oposició es formalitzarà en nota 
d'objecció que, en cap cas, ha de suspendre la tramitació de l'expedient. 
 
2. Si l'objecció afecta la disposició de despeses, reconeixement d'obligacions o 
ordenació de pagaments, se suspendrà la tramitació de l'expedient fins que 
aquell sigui solucionat en els següents casos: 
 
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de 
pagament. 
c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials. 
d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, 
adquisicions i serveis. 
 
Article 217 Discrepàncies 
 
1. Quan l'òrgan a què afecti l'objecció no hi estigui d'acord amb aquest, correspon al 
president de l'entitat local resoldre la discrepància, i la seva resolució executiva. 
Aquesta facultat no serà delegable en cap cas. 
 
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, correspon al Ple la resolució de les 
discrepàncies quan les objeccions: 
 
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. 
 
b) Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació sigui de la seva competència. 
Cinquè.- Art. 188) TRLHL: Respecta la responsabilitat personal, que preveu que el 
ordenadors de pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin l’advertiment per 
escrit seran personalment responsables de la despesa que s’autoritzi, reconegui o 
paguin sense crèdit suficient, als efectes del corresponent reparament i 
discrepància,les quals comporten, segons l’estimació d’aquest funcionari, arribar 
a les Següents 
 
III.- CONCLUSIONS:  
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PRIMER- Determinar els EFECTES SUSPENSIUS DE L'EXPEDIENT EXAMINAT, 
en tant no sigui salvat pel Ple de la Corporació conforme a l'Article 217 de la Llei 
d'Hisendes locals, envers el reconeixement de la obligació i posterior pagament de la 
factura Nº8 de data 23 de febrer de 2017 per part de l’empresa Servei Hosteleria Jofre, 
amb NIF ESP4311700A, degut a: 

 
- L’incompliment de la normativa en matèria de Contractes atès que la celebració de 
contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del 
corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte  

 
Així mateix, ha d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que 
legalment el substitueixi, i la fiscalització prèvia de la intervenció, si escau, en els 
termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre.” 

 
- L’incompliment de la normativa en matèria d’Hisendes Locals, atès que no poden 
adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de ple dret els acords, resolucions i 
actes administratius que infringeixin l'expressada norma, sense perjudici de les 
responsabilitats que pertoquen 
 

SEGON.- Proposar com a solució la realització de la corresponent modificació de 
crèdit: 

 
- Crédit Extraordinari amb finançat amb baixes/anul·lacions o finançat amb 

romanent de tresoreria per despeses generals una vegada obtingudes les 
dades definitives de la Liquidació del Pressupost 2016. 

 
Es tot quant s’ha d’informar, no obstant l’Alcaldessa, i el Ple, amb la competència per 
llei atribuïda, resoldrà el que cregui mes convenient. 
 
Pradell de la Teixeta a 9 de març de 2017 
 
El Secretari-Interventor del SAM de la  
Diputació de Tarragona al Servei Municipal 
 
Vicente Vayá Morte” 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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PRIMER.- Resoldre la Discrepància formulada per la Secretaria-Intervenció 
Municipal, en data 9 de març de 2017, en el sentit de realitzar l’autorització, 
disposició, reconeixement de la obligació i posterior pagament de la factura Nº8 
de data 23 de febrer de 2017 per part de l’empresa Servei Hosteleria Jofre, 
amb NIF ESP4311700A. 
 
SEGON.- Seguir la recomanació realitzada per la Secretaria Intervenció 
Municipal i adquirir el compromís de realitzar la corresponent modificació de 
crèdit per tal de dotar de crèdit adequat i suficient aquesta despesa.-  
 
 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
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