AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número: 1/2017
Data: 26 de gener de 2017
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Josep Maria Nolla Cabellos
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Miquel Antoni Granero Zapata
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora
Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio i, en el seu cas també vídeo,
mitjançant càmera digital de la marca PANASONIC model: HDC- SD80 i número de
sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol,
enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i
demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut i
disponibilitat de poder-se constatar.
Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen en
la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, sense
especial transcendència jurídica (en cas contrari constaran transcrites literalment en text)
conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen.
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Ordre del dia
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del Ple municipal,
duta a terme el dia 24 de novembre de 2016.
2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple
municipal, duta a terme el dia 23 de desembre de 2016.
3.- Proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra la convocatòria del
Ple extraordinari i urgent celebrat el 23 de desembre de 2016.
4.- Ratificació dels acords adoptats en sessió extraordinària i urgent celebrada el 23 de
desembre de 2016.
5.- Proposta aprovació membres del Consell Escolar Municipal.
6.- Donar compte de l’escrit de dimissió com a regidor del consistori dels Pallaresos el
Sr. Jaime Domínguez Ruiz.
7.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
8.- Donar compte dels informes desfavorables emesos per la secretaria-intervenció
9.-Precs i Preguntes.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2016.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se distribuït
amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 24
de novembre de 2016 per unanimitat.

2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL
DIA 23 DE DESEMBRE DE 2016.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se distribuït
amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió extraordinària i urgent del ple
municipal del dia 23 de desembre 2016 per unanimitat.
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3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA LA CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI
I URGENT CELEBRAT EL 23 DE DESEMBRE DE 2016.
El Sr. Jordi Sans Ferrer, regidor d´aquest Ajuntament pel grup municipal Unim PSCCP, ha interposat recurs de reposició contra la convocatòria de la sessió del Ple
extraordinari i urgent celebrada el 23 de desembre de 2016 al·legant la nul·litat de ple
dret de la mateixa al entendre que no hi concorrien raons objectives d´urgència
justificativa.
En el recurs exposa que va rebre la convocatòria a les 14:54 h del dia 21 de desembre
per a la sessió a celebrar el dia 23 del mateix mes a les 12:00 h, així com ressenya les
referències legals que exceptuen convocar les sessions del Ple amb dos dies hàbils
d´antelació en casos d´urgència, argumentant que aquest factor d´urgència no admet
discrecionalitat administrativa sino que s´ha de produir l´existència de raons objectives
de la urgència que la motivin.
La regla general de la convocatòria amb dos dies hàbils d´antelació obeeix a la
necessitat de facilitar als regidors el temps mínim necessari per a conèixer els assumptes
a tractar. Altrament, la infracció d´aquesta regla mitjançant la qualificació d´una
urgència injustificada vulneraria una de les condicions necessàries per al degut exercici
del dret de participació pública de l´art. 23 de la Constitució per part dels càrrecs
electes.
Així, s´argumenta que el seu Grup Municipal havia presentat al·legacions a les
Ordenances Fiscals quin termini a aquests efectes havia expirat el dia 8 de desembre,
disposant, per tant, l´Ajuntament de temps suficient per a convocar un Ple extraordinari
no urgent amb antelació suficient, concloent, doncs, l´absència de raons objectives
d´urgència per haver hagut de dictar una convocatòria d´aquesta naturalesa sense
respectar els dos dies hàbils d´antelació, i impedint així la deguda formació de la
voluntat dels regidors convocats.
Atès l´exposat, resulten d´aplicació les consideracions següents :
Prèviament, recordar que per a la validesa de l´aplicació per a l´exercici de 2017 de les
modificacions de les Ordenances Fiscals de figures tributàries de meritació anual, com
eren l´objecte principal de l´acord del Ple en qüestió, cal sotmetre l´expedient aprovat
provisionalment a tràmit d´informació pública, resoldre les potencials al·legacions que
es presentin, i publicar-ne l´aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,
tot el qual dins l´exercici anterior, això és fins el 31 de desembre de 2016.
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Conegut aquest ordre de tramitació imprescindible, cal advertir l´error en el que incorre
el recurs al referir que el termini d´exposició pública de les Ordenances Fiscals havia
finalitzat el dia 8 de desembre, en quin supòsit, efectivament, el període temporal
disponible per a convocar un Ple per a la resolució de les al·legacions presentades dins
aquell termini i publicar-ne l´aprovació definitiva en el BOPT hauria desproveït de tota
fonamentació a una pretesa urgència, tal com atinadament argumenta el recurs.
L´error del recurrent radica en que, si el termini d´exposició pública de l´expedient és de
trenta dies (tal com disposa l´art. 17.1 del RDLeg 2/2004 de 5 de març de TRLRHL i
expressament constava en l´edicte municipal), i si tenim en compte que el referit edicte
va ser publicat en el BOPT el dia 8 de novembre, i que el còmput dels trenta dies son
hàbils (exclosos dissabtes i festius), d´una banda permet intuir la confusió per part del
recurrent en el còmput de 30 dies per un mes, i, d´altra banda ofereix que la data final
d´exposició pública no era el dia 8 sino el dia 22 de desembre.
Un cop aclarit l´error i establert que el dia 22 de desembre era l´últim dia vàlid
d´exposició pública, cal tenir en compte els dos factors següents :
a)- Els dies 24 (dissabte), 25 (diumenge), 26 (festiu) i 31 (dissabte) de desembre eren
inhàbils.
De forma que una vegada finalitzat el període d´exposició pública només restarien en
principi disponibles per celebrar el Ple i publicar l´acord en el BOPT els dies 23 i 27 a
30 de desembre.
b)- D´acord amb l´art. 7.3 de la Llei 5/2002, de 4 d´abril, reguladora dels Butlletins
Oficials de les Províncies, i art. 23 del Reglament de Gestió del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT de 30.12.2015), la publicació dels edictes en el BOP es
realitza, en tramitació normal, dins el termini màxim de 15 dies, i en tramitació urgent el
termini de publicació es redueix a 6 dies, tractant-se sempre de dies hàbils posteriors a
la recepció en el BOP de la ordre d´inserció.
Afegir que, pel còmput dels terminis anteriors, la recepció d´ordres d´inserció en el
BOPT es tanca a les 12:00 h (art. 24 del Reglament esmentat) i l´edició diària es tanca a
les 12:00 h del segon dia hàbil anterior a la data d´edició (art 8 del mateix Reglament).
De forma que apareix un nou topall màxim absolut de tramesa de l´ordre d´inserció al
BOP que serien les 12:00 h del dia 28, i, per tant, de celebració del Ple que seria el dia
27.
Així les coses, la forquilla de disponibilitat per celebrar el Ple queda reduïda a només
dos dies : el 23 i el 27 de desembre.
Tot i això, seguint el fil argumental del recurs, aquesta dada no resulta sobrevinguda
sino que era coneguda amb antelació suficient, i, coherentment amb ella, estava previst
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convocar el Ple el dia 21, tal i com es va fer, amb dos dies hàbils d´antelació per a
celebrar-lo el dia 27.

Finalment, pel que fa al termini de recepció d´ordres d´inserció al BOPT, més enllà del
termini de tramitació urgent esmentat legalment exigible de 6 dies hàbils d´antelació, el
BOPT té previst el supòsit excepcional de publicació d´urgència especial (art. 23.4 del
seu Reglament) que, sense resultar legalment exigible insistim, en condicions normals
hauria d´haver pogut acollir el calendari plantejat en el paràgraf anterior (remissió de
l´edicte abans de les 12:00 h del dia 28), i així succeeix de forma ordinària durant l´any.
No obstant, advertits pel mateix BOPT i posats en contacte amb ell, donada
l´acumulació de publicacions a finals d´any, particularment d´Ordenances Fiscals dels
Ajuntaments, aquest òbviament no rebutjava però tampoc podia garantir amb els
mitjans disponibles i la màxima voluntat poder atendre la publicació dins l´exercici
d´una ordre tramesa en el termini mínim de dos dies hàbils.
Per aquest motiu, i davant la transcendència econòmica tant per l´Ajuntament com pels
ciutadans de la hipòtesi de no poder-se publicar l´edicte definitiu de la modificació de
les Ordenances Fiscals en el BOPT dins l´any 2016 i no poder entrar en vigor per a
l´exercici 2017, es va haver d´optar de forma sobrevinguda per anticipar la celebració
del Ple al dia hàbil previ al previst dia 27, això era el dia 23.
Pel que fa als altres dos punts de l´Ordre del Dia, ambdós eren també de necessària
aprovació dins l’exercici 2016 (modificació de crèdit del Pressupost 2016 i Calendari
del Contribuent per a 2017), essent però el de les Ordenances Fiscals l´assumpte que,
com hem exposat, en condicionava la data, i resultant contrari a tot principi d´economia
i racionalitat administratives i de proporcionalitat convocar un altre Ple diferent, no
urgent, pel dia 27, per aquests dos punts menors.
Al respecte dels arguments del recurs, cal tenir en compte, a més, les següents
consideracions :
a)- Que la convocatòria dictada amb caràcter urgent no era subreptícia sino fruit de la
valoració sobrevinguda de la hipòtesi expressada ho acredita el fet que es remetés el
mateix dia 21 (previst inicialment) per a la sessió del dia 23. Altrament s´hauria pogut
dictar igualment urgent el dia 22 per l´endemà 23.
b)- Que, a més de la cura esmentada en el punt anterior, el caràcter urgent de la
convocatòria no va impedir ni minvar la capacitat de la deguda formació de la voluntat
dels regidors convocats ni va suposar la no disponibilitat de temps per a preparar el
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debat dels assumptes a tractar en el Ple ho acredita el fet de que l´únic objecte de debat
en les Ordenances Fiscals era precisament les al·legacions presentades pel mateix Grup
Municipal del propi recurrent, de forma que el seu coneixement de l´assumpte era
superior.
I pel que fa als altres dos temes menors, la modificació de crèdit pressupostari es reduïa
a ajustos no substancials de despesa ordinària, i el Calendari del Contribuent era el
mateix de cada any, ja conegut i sense cap modificació per part de tots els regidors.
Per tot el qual s’entén que en la convocatòria de referència hi van concórrer raons
objectives d´urgència sobrevingudes i que no es va produir vulneració dels drets dels
regidors, per la qual cosa es proposa l´adopció del següent
ACORD
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Jordi Sans Ferrer, regidor
d´aquest Ajuntament pel grup municipal Unim PSC-CP, contra la convocatòria de la
sessió del Ple extraordinari i urgent celebrada el 23 de desembre de 2016 en base al que
s´ha expressat en la part expositiva.
Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada amb indicació dels
recursos que contra la mateixa es poden interposar.
Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb quatre vots en contra del Sr. Jordi
Sans, Maria Jesús Coronado, Jaume Enseñat, i Jaime J Vidal, el Ple de
l’Ajuntament aprova en tots els seus punt els anteriors acords.
El Sr. Sans diu que van interposar el recurs perquè consideraven no fonamentada la
urgència del Ple. Tampoc entenen la urgència si l’Ajuntament sabia que el dia 21
s’havia de convocar ple.
4.RATIFICACIÓ
DELS
ACORDS
ADOPTATS
EN
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 23 DE DESEMBRE DE
2016.
Atès que en data 23 de desembre el ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, en sessió
extraordinària i urgent, adoptà els següents acords:
“1.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE.
ÚNIC.- APROVAR la URGÈNCIA de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació
de data 23 de desembre de 2016.
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2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A
L’EXERCICI 2017.
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’UNIM-PSCCP pels motius exposats.

Segon.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2017 la modificació de les
Ordenances Fiscals que a continuació és relacionen:
o núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
o núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
o núm. 7, reguladora de la Taxa per autorització d’utilització de l’escut
municipal.
o núm. 9, reguladora de la Taxa per expedició de llicències urbanístiques.
o núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries.
o núm. 15, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d´us públic
local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals,
bastides i altres instal·lacions anàlegs
o núm. 16, reguladora de la Taxa per obertura de rases al paviment o
voreres.
o núm. 19, reguladora de la Taxa per entrada i sortida, i estacionament de
vehicles.
o núm. 22, reguladora de la Taxa per registre d’animals de companya.
o núm. 25, reguladora dels Preus Públics.
o núm. 27, reguladora de la Taxa per instal·lació de quioscos a la via
pública, i de
Tercer.- APROVAR definitivament la derogació de la Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la Taxa pel servei de via pública.
Quart.- PUBLICAR els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances
Fiscals per a l’exercici 2017 al Butlletí Oficial de la Província.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITVA PRESSUPOST GENERAL
CORPORACIÓ 2017
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’UNIM-PSCCP pels motius exposats.
Segon.- RECTIFICAR els errors materials que s’han posat de manifest en la part
expositiva.
Tercer.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per l’any 2017
i les seves bases d’Execució, i la Plantilla de Personal i relació de llocs de treball de la
Corporació segons es transcriu annexa.
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Quart.- Publicar, d’acord amb l’article 169.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General per l’any 2017 i
remetre’n una còpia a la Delegació d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya tal com
disposa l’article 169.4 del mateix text.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 3/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que
s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
5.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT
DELS TRIBUTS 2017
Primer.- APROVAR els referits períodes de cobrament de padrons en voluntària del
proper exercici 2017.”
Atès que s’interposa recurs de reposició contra la convocatòria de la sessió del Ple
extraordinari i urgent celebrada el 23 de desembre de 2016, i per tal de garantir la
transparència i la participació en el debat dels punts de l’ordre del dia.
Per tot el qual, es proposa l’adopció dels següents:
ACORD
Primer.- Ratificar en tots els seus punts els acords adoptats pel ple d’aquest Ajuntament
en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 23 de desembre de 2016.

Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb quatre vots en contra del Sr. Jordi
Sans, Maria Jesús Coronado, Jaume Enseñat, i Jaime J Vidal, el Ple de
l’Ajuntament aprova en tots els seus punt els anteriors acords.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL.
Atès el títol II de la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació, en l’article
35 estableix que els poders públics, en l’exercici de les seves respectives competències,
podran establir consells escolars d’àmbit diferents a què es refereix l’article 34, així com
dictar disposicions necessàries per a l’organització i funcionament de les mateixes.
Atès l’article 4 del reglament del Consell Escolar Municipal dels Pallaresos, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2014.
Vist que els membres del mateix els nomena el Ple a proposta d’alcaldia.
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Per tot el qual, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar com a membres del Consell Escolar als regidors:
- Sra. Inma Sánchez (Regidora Educació, Medi Ambient i Benestar Social), que
n’assumirà la presidència.

-

Sr. Miquel Granero (Regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme, Participació
Ciutadana i Gent Gran).
Sr. Xavi Marcos (Regidor de Serveis, Urbanisme, Transports i Mobilitat).
Sra. Maite Llonch (Regidora de Sanitat, Festes i Atenció Ciutadana).

Segon.- Comunicar el Present acord als membres del Consell Escolar Municipal pel seu
coneixement i efectes.
Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb quatre abstencions del Sr. Jordi Sans,
Maria Jesús Coronado, Jaume Enseñat, i Jaime J Vidal, el Ple de l’Ajuntament
aprova en tots els seus punt els anteriors acords.
6.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE DIMISSIÓ COM A REGIDOR DEL
CONSISTORI DELS PALLARESOS EL SR. JAIME DOMÍNGUEZ RUIZ.
Atès l’escrit presentat en aquest Ajuntament pel regidor Sr. Jaime Domínguez Ruiz
(núm. registre d’entrada 97), el dia 9 de gener de 2017. Mitjançant el mencionat escrit,
es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec de regidor que desenvolupava en aquest
Ajuntament des del dia 13 de juny de 2015, un cop celebrades les eleccions locals el
passat dia 24 de maig de 2015.
En compliment d’allò que disposa els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Regim Electoral General,
ACORDA
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament dels
Pallaresos, feta pel Sr. Jaime Domínguez Ruiz.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que trametre a les
credencials de la Sra. Ma Isabel Martínez Ortiz, següent de la llista, dels que varen
concorre a les darreres eleccions municipals per la mateixa candidatura, per tal de què
pugui prendre possessió del càrrec de regidor.
Resten per tant, assabentats.
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7.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:
Mes DESEMBRE de 2016:
Xifra Inicial: 4.666
Altes: 13
Baixes: 13
Defuncions: 3
Total Habitants: 4.663 habitants
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
Els decrets que passen sessió van del número 636/2016, de data 17 de novembre de 2016,
compensació en descans d’hores al 26/2017, de 17 de gener de 2017, convocant sessió ordinària
de data 26 de gener i comissió informativa de data 24 de gener de 2017.

8.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DESFAVORABLES EMESOS PER
LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Atesa la modificació del TRLRHL per la LRSAL, realitzada sobre l'art. 218 TRLRHL,
la qual obliga a elevar al Ple aquelles resolucions contràries als informes de la
Secretaria-Intervenció Municipal en punt separat de l'ordre del dia, fent constar al
mateix temps que les mateixes seran comunicades degudament a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya, i a la Subdelegació de Govern, es dona compte
de les emeses des de l’últim ple celebrat i fins a data 17 de gener de 2017.
Decret 695/2016, de 27 de desembre de 2016, d’aprovació i pagament remesa
nòmines del mes de desembre de 2016.
- Decret 663/2016, de 28 de novembre de 2016, d’aprovació i pagament remesa
nòmines del mes de novembre de 2016.
Resten per tant assabentats la totalitat dels regidors assistents a la sessió, tota vegada
que ha restat a la seva disposició la documentació corresponent a les resolucions en
aquest punt elevades.
-

9.-PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Coronado demana explicacions de perquè el dia 12 de desembre es va presentar
certificat final del projecte de la piscina i el dia 14 de gener es va legalitzar.
L’Alcalde diu que l’execució de l’obra del xiringuito de la piscina es va fer abans de
l’estiu, va córrer la veu que no hi havia projecte tècnic. Aquest si que hi era, però no es
va poder implementar per les deficiències tècniques de la instal·lació primària.
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El Sr. Marcos també diu que el tècnic es va retardar en portar el projecte a visar.
Sr. Enseñat, si la piscina es va legalitzar al gener, vol dir que no estava legalitzada
prèviament? Ja que les dates no coincideixen.
El Sr. Tenorio, convoca reunió el dimarts que ve amb el departament tècnic.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:12 hores (les
vint hores i dotze minuts), del contingut de la qual s'aixeca la present acta que signa el
Sr. Alcalde i jo, la Secretària-interventora, que dono fe.

Els Pallaresos, 26 de gener de 2017.
Vist-i-plau, l’Alcalde

Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
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