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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de l’alcalde Sr. Jaume Domínguez Ruiz, us convoco a la sessió 
extraordinària-urgent del ple de l’Ajuntament. 
 
Dia:   15 de Maig de 2012.    
Hora: 21:00h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1- Acord de concertació d’un préstec a llarg termini en compliment d’allò 
establert al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.  
2- Acord plenari aprovant inicialment la modificació de la plantilla 
3- Informació econòmica primer trimestre 2012. 
4.- Acord d’obertura de convocatòria pública per a l’adjudicació de la concessió 
administrativa del servei de Llar d’Infants del municipi dels Pallaresos 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos 
criteris d’adjudicació 
 
 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 
 
Els Pallaresos,  14 de Maig de 2012. 
 
 
NOTA  Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió  
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DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
  
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde justifica la urgència i manifesta la 
necessitat de la convocatòria d’aquest ple extraordinari, per aprovar els punts 
relacionats a l’ordre del dia. 
 
1.- ACORD DE CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC A LLARG TERMINI EN 
COMPLIMENT D’ALLÒ ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 
DE FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINEN OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ 
I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE 
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES 
ENTITATS LOCALS 
 

ANTECEDENTS 

 
1.  Atès que El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, estableix 
en l'article 10 que les entitats locals podran finançar les obligacions de 
pagament abonades mitjançant el mecanisme previst en l' esmentada norma a 
través de la concertació d'una operació d'endeutament a llarg termini. L'accés a 
aquest finançament porta aparellada l'obligació per part de l'entitat local 
d'aprovar un pla d'ajust, que ha de respondre a uns criteris bàsics per tal de 
garantir la sostenibilitat financera de l'operació. Aquest pla de ajust haurà de 
ser valorat favorablement pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
perquè quedi autoritzada la concertació de l'operació d'endeutament. 

 
Atès que, després d'analitzar la informació continguda en el pla d'ajust, el qual 
dona viabilitat econòmica a la concertació d’una operació de crèdit a llarg 
termini per a finançar despeses d’inversió corresponents a la Llar d’Infants 
Municipal, per import de 319.321,49 €, remès per aquesta Entitat local, la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha emès informe 
Favorable al respecte en data 30 d’Abril de 2012. 

Atès que en data 9 de Maig de 2012 es va emetre informe d'Intervenció en 
relació amb el procediment. 
 
Atès que en data 9 de Maig de 2012  es va emetre informe de Tresoreria en 
relació amb l'establiment dels criteris per prioritat de pagament. 
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Atès que, en conseqüència, aquesta entitat local podrà concertar l'operació o 
operacions de préstec a llarg termini necessàries per l' import de les obligacions 
pendents de pagament per les quals els contractistes hagin manifestat la seva 
voluntat d'acollir al procediment instrumentat el Reial decret llei 4/2012. 
 
Atès que la concertació d'aquestes operacions s'ha d'aprovar dins els quinze 
primers dies naturals del mes de maig de 2012 per l'òrgan de la corporació 
local que sigui competent d'acord amb l'article 52 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, tenint en compte, si s'escau, que disposa la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. En aquest mateix acord 
d'aprovació s'ha de concretar l'habilitació perquè procedeixin a la formalització 
de les operacions de préstec esmentades. 
 
Atès que aquest acord d'aprovació ha de ser genèric pel que fa a les entitats de 
crèdit amb les quals es formalitzaran les operacions de préstec, ja que 
s'assignaran per l' Institut de Crèdit Oficial (ICO), i pel que fa al tipus d'interès, 
per al que es podrà tornar a produir característica 7 de l'Acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics d'1 de març, publicat 
mitjançant l'Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril (BOE de 17 d'abril). El període 
d'amortització serà com a màxim de 10 anys, sent els dos primers de carència 
d'amortització del principal. 
 
Atès que l'assignació de les entitats de crèdit és indiferent, a efectes d'aquesta 
operació, ja que totes elles s'aplicaran exactament les mateixes condicions i 
que són les recollides en l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics. 
 
Atès que, en definitiva, les entitats locals, un cop adoptats els acords 
d'aprovació de la concertació de les operacions de préstec, no hauran de 
realitzar cap actuació, ja que seran les entitats de crèdit les que es posaran en 
contacte amb aquelles per tal de formalitzar les operacions corresponents i 
aquesta formalització s'haurà de realitzar entre els dies 16 i 25 de maig. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud de concertació de l'operació d'endeutament a llarg 
termini per finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme. 
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Característiques de l'operació d'endeutament que es pretén concertar: 
 

- L' import de l'operació d'endeutament és de 319.321,49 €. 
- Termini de l'operació: 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del 

principal. 
- Amb la flexibilitat necessària per poder efectuar cancel·lacions 

anticipades. 
- El cost financer de l'operació és: l'equivalent al cost de finançament del 

Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 
punts bàsics al qual s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 
punts bàsics. 

 
Segon. Trametre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com trametre comunicació 
de l’operació al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya en el termini dels 10 primers dies del mes següents a la 
formalització, d’acord amb allò previst a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, trametent una còpia del contracte mitjançant la plataforma 
electrònica de l’EACAT. 
 
Tercer. Facultar l'alcalde-president de la Corporació, tan àmpliament com en 
dret procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o 
convenients amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, 
en el seu moment, els corresponents documents de formalització. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, 
Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i una (1) abstenció,  la del senyor Marcos, 
el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
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2 - ACORD PLENARI APROVANT INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA 
 
A la plantilla de personal de l’Ajuntament dels Pallaresos consten diverses 
places de personal laboral temporal ocupades per treballadors amb contractes 
d’obra o servei. 
 
Per resolució de l’alcaldia número 201/2012, de data 23 d’abril es va resoldre 
iniciar l’expedient per procedir a la regularització d’aquests contractes 
corresponents a personal de l’ajuntament dels Pallaresos en tal de complir amb 
la legalitat vigent, la reiterada jurisprudència existent a la matèria, així com als 
informes realitzats per  la Gestoria Sugrañes Assessors, S.L. al servei de 
l’ajuntament dels Pallaresos o el Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la 
Diputació de Tarragona. 
 
Les esmentades places consten en la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament, aprovada definitivament per acord plenari de data 28 de desembre 
de 2011 I a ella vàren accedir-hi de forma irregular els treballadors relacionats: 
 

TREBALLADOR CODI CONTRACTE ANTIGUITAT 

ALVAREZ PINO, ENRIQUETA 401 OBRA O SERVEI 14/11/2005 

ARJONA VELASCO, JOSE 401 OBRA O SERVEI 02/09/2005 

COSO GONZALEZ, MANUEL 401 OBRA O SERVEI 01/09/1999 

EGEA SANCHEZ, LOLA 401 OBRA O SERVEI 17/11/2008 

PETIT PIÑOL, JOAN CARLES 401 OBRA O SERVEI 09/01/2002 

RUE TASIAS, MIREIA 401 OBRA O SERVEI 11/06/2001 

SERRANO RECHE, MONTSERRAT 401 OBRA O SERVEI 28/01/2002 

 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’art. 27 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla 
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la 
seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, 
supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici 
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna. 
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2.2. La Disposició addicional 15a del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova l’Estatut dels treballadors, en la seva redacció donada 
per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma 
del mercat de treball, determina que el previst a l’art. 15.1.a) en matèria de 
durada màxima del contracte per obra o servei determinats i a l’art. 15.5 sobre 
límits a l’encadenament de contractes1 tindrà efectes en l’àmbit de les 
administracions públiques, sense perjudici de l’aplicació dels principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, cosa 
no serà obstacle per la obligació de procedir a la cobertura dels llocs de treball 
a través dels procediments ordinaris. 
 
2.3  Així, en compliment d’aquesta previsió, el treballador continuarà ocupant el 
lloc de treball a l’administració fins que es procedeixi a la seva cobertura pels 
procediments legalment establerts, moment en el qual es procedirà a l’extinció 
de la seva relació laboral, a no ser que aquest treballador accedeixi a 
l’ocupació pública superant el corresponent procés selectiu dut a terme a tal 
efecte. 
 
La jurisprudència del Tribunal Suprem ha entès que esdevé també indefinit no 
fix aquell treballador que fou contractat formalment com a fix de plantilla 
mitjançant un contracte indefinit o mitjançant la conversió d’un contracte 
temporal en indefinit, en ambdós casos havent accedit a l’administració pública 
sense haver superat el corresponent procés selectiu. 
 
A la vista de tot el que s’ha dit s’ha de procedir, a declarar als treballadors 
anteriorment relacionats com a personal laboral indefinit no fix mitjançant la 
corresponent resolució de l’alcaldia, en virtut del que disposen l’art. 21.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el 53.1 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. 
 
2.4. La competència per aprovar la modificació de la plantilla és del Ple de la 
corporació, tal i com es desprèn dels articles 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 52.2.j) 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. 
 
Per tot això, es Proposa al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal en el  
sentit d’adaptar la mateixa al reconeixement realitzat per resolució d’Alcaldia 
número 201/2012, de data 23 d’abril, amb la creació de 7 places de Laboral Fix 
a la Plantilla (s’adjunta Plantilla modificada), les quals seran ocupades, de 
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forma transitòria, pels treballadors afectats per aquest procés de regularització, 
fins que es procedeixi a la seva cobertura pels procediments legalment 
establerts, moment en el qual es produirà l’extinció de la seva relació laboral, a 
no ser que aquest treballador accedeixi a l’ocupació pública superant el 
corresponent procés selectiu dut a terme a tal efecte .  
 
Segon.-  Exposar al públic la modificació de la plantilla de personal, per un 
termini de 15 dies, als efectes de presentar, si escau, les reclamacions que es 
considerin convenients, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la província, en els termes que estableix l’art. 169 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. 
 
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. 
 
Una vegada esdevingui definitiu, s’ha de publicar la modificació de la plantilla 
de personal en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com trametre’n còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
Tercer.- Règim de recursos: 
 
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la modificació de la plantilla de personal 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 
mesos, a comptar del dia següent de la seva publicació. 
 
Contra l’acord d’extinció del contracte de treball una vegada esdevingui definitiu 
l’acord de modificació de la plantilla, per tractar-se d’un acte administratiu que 
posa fi a la via administrativa podrà interposar-se la corresponent demanda 
davant la jurisdicció social en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de 
la seva notificació en els termes que disposen els articles 69 i 70 de la Llei 
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
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3 INFORMACIÓ ECONÒMICA PRIMER TRIMESTRE 2012. 
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució pressupost municipal de l’any 2012, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 1r.  trimestre de 2012 s’ha executat: 
 
Pressupost Inicial Despeses                                            3.093.457,06  €       
Modificacions                                                                     584.136,36  €                                   
Crèdits definitius                                               3.677.593,42  €  
Obligacions reconegudes Netes                                   1.292.131,11  € 
Pagaments realitzats                                           901.303,25  € 
Pressupost Inicial Ingressos  3.104.029,60  € 
Drets reconeguts                                                 435.602,49  € 
Drets anul·lats                                                                 0,00  € 
Recaptació neta                                                   435.602,49  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial  115.188,13 €                           
Cobraments                                                          589.048,25 €      
Pagaments                                                            559.224,94 €         
Formalització                                                                    0,00 €  
Existència final                                                       145.011,44 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                          145.011,44 € 
Drets pendents de cobrament                               1.166.855,62 € 
Cobraments pendents d’aplicació                         0,00 € 
Obligacions pendents de pagaments                 1.468.045,80 € 
Pagaments pendents d’aplicació                            130.843,72 € 
Romanent de tresoreria total                             -156.178,74 € 
Saldos de dubtós cobrament                                     115.332,36 €   
Excés de finançament afectat                                           0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals          -271.511,10 € 
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Atesa l’aplicació pressupostària de les partides pendents d’aplicació 
pressupostària i pagament de l’any 2011, una vegada aprovada la seva 
incorporació a l’actual pressupost del 2012, mitjançant expedient extrajudicial 
de crèdit aprovat pel ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de març de 2012, 
comporta la regularització dels pagaments pendents d’aplicació al pressupost 
d’aquest any, i a diferència d’anys anteriors, no suposa l’esgotament de crèdit 
de partides degut a la absorció del seu import tant amb el Romanent de 
Tresoreria Positiu provinent de la liquidació de l’exercici 2011 així com per 
l’expedient de Transferència aprovat a la mateixa sessió plenària de 
l’Ajuntament. 
 
S’annexa l’estat de situació de la gestió pressupostària del pressupost del 2012  
de la referida despeses. 
 
Durant el primer trimestre s’ha anat regularitzant la situació comptable o 
pagament dels pendents de pagaments i d’aplicació dels comptes 555 i 4130,  
per import de 587.305,95 i 674.389,89 € respectivament. 
 
S’annexa l’estat dels comptes 555 i 4130. 
 
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol 
1 de personal i d‘altres despeses d’exigència obligatòria (llum, telèfon, correus 
etc), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de Cooperació i 
les consensuades amb BASE, de 46.066,22 € i 84.280,74 € respectivament.  
 
Cal ratificar la millora en el control i fiscalització prèvia de les factures 
presentades al registre de l’Ajuntament. En qualsevol cas si aquesta 
Secretaria-Intervenció tingués coneixement d’actuació alguna no sotmesa a 
aquest procediment previ, farà el corresponent advertiment (l’article 188 de 
TRLRHL, 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). 
 
Fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el resultat dels 
mateixos, es modifica respecte d’exercicis anteriors, segons instruccions 
donades pel SAM de la Diputació de Tarragona, procedint a comptabilitzar les 
bestretes ordinàries de BASE (Organisme Autònom de la Diputació encarregat 
de la recaptació de tributs) com a Ingressos Directes, i no com a “cobraments 
realitzats pendents d’aplicació definitiva”, ja que, en primer lloc, és un ingrés 
directe amb periodicitat mensual, i en segon lloc no desvirtua el resultat 
obtingut al Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.  
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Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no 
pressupostàries), que és de 1.468.045,80 €, també cal tenir en compte els 
pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva per import de 130.843,72 €. 
 
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui 
de -271.511,10 €. 
 
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2011, per 
import de 115.332,36 €, en funció dels percentatges aplicats al tancament del 
mateix exercici. 
 
Fer constar que l’actual recaptació comporta que els ingressos i despeses 
ordinàries continuen equilibrant-se, i prova d’això és la l’ increment produït a la 
Tresoreria Municipal per import de 29.823,31 €, la qual a data 1 de Gener de 
2012 era de 115.188,13 €, i al finalitzar el primer trimestre de l’any, de 
145.011,44 € Informar i alertar que d’acord amb el següent quadre de 
romanents, el dèficit continua amb una dinàmica positiva de reducció, tal i com 
s’exposa al quadre adjunt:  
 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2009,   -1.042.501,03 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2010,   -1.030.108,39 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2011,      -536.987,17 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2012,      -271.511,10 €. 
 
Davant d’aquesta situació d’actual redirecció de la precedent desproporció 
generalitzada, es fa necessari una continuïtat amb el control d’eficàcia  
exhaustiu mitjançant memòria justificativa del cost i rendiment d’alguns serveis 
pel desequilibri que comporten, és recomana un estudi de totes i cadascuna de 
les partides pressupostàries seguint com a guia el Pla d’Ajust aprovat pel Ple 
de data 27 de Març de 2012 i informat favorablement pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda el 30 d’Abril d’aquest mateix any. 
 
També cal informar de que el compte 560 de fiances a curt termini, amb un 
import de 247.201,51 €, és exigible en tot moment. 
 
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
31 de març de 2012.  
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4.- ACORD PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES 
QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS DEL 
MUNICIPI DELS PALLARESOS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
OBERTURA DE CONVOCATÒRIA PER LA PRESENTACIÓ D’OFERTES. 
 
Atès que el ple de l’ajuntament va aprovar inicialment en data 27 de març de 
2012 el plec de clàusules que ha de regir la licitació per l’adjudicació de la 
gestió del servei de Llar d’Infants del municipi dels Pallaresos. 
 
Atès que ha estat exposat al públic de la forma reglamentària al BOP de 
Tarragona número 84 d’11 d’abril de 2012, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i 
a la pàgina web municipal, sense que durant el mateix s’hagin presentat 
al·legacions. 
 
Atesa la necessitat d’obrir període de matriculació durant el mes de juny, i vist 
que el plec aprovat estableix a la clàusula 8 respecte als ASPECTES 
ORGANITZATIUS I PEDAGÒGICS, “La gestió de la preinscripció i matriculació 
es durà a terme en els terminis i condicions que es fixin per mitjà de resolució, i 
anirà a càrrec directament per l’adjudicatari”. Vist que aquest requeriment 
justifica la necessitat de declarar la urgència en el procediment per la 
presentació de les ofertes i per la resolució i adjudicació del contracte, a fi de 
poder tramitar les matriculacions dintre del termini establert. 
 
Atès l’ establert a l’article 112 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a la tramitació d’urgència, que estableix: “1. Podran ser objecte 
de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la celebració 
dels quals respongui a una necessitat inajornable o l'adjudicació de la qual 
calgui accelerar per raons d'interès públic. A tals efectes l'expedient haurà de 
contenir la declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació, degudament 
motivada.” 
 
Per la qual cosa es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar definitivament el plec de clàusules que ha de regir la licitació 
per l’adjudicació de la gestió del servei de Llar d’Infants del municipi dels 
Pallaresos. 
 
Segon. Declarar la urgència en el procediment de licitació per raons d’interès 
públic, d’acord amb l’ establert a l’article 112.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic 
 
Tercer. Obrir convocatòria per la presentació d’ofertes en la forma establerta al 
plec de clàusules que regeix aquesta licitació 
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Quart. Ordenar la publicació de la convocatòria al BOP de Tarragona, al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint-i-una hores i quinze minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta 
acta. 
 


