
 

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 39/2018 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE), CELEBRADA EL DIA DIVUIT DE 

SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT, AMB CARÀCTER ORDINARI. 

 

A Móra la Nova, el dia 18/09/2018, essent les 19.30 hores, es reuneixen al Saló 

d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova, els regidors membres de la Junta de 

Govern Local que a continuació s’expressen, sota la Presidència del Senyor  

Francesc Xavier Moliné Rovira, alcalde president en funcions de l’ajuntament, i 

assistits pel senyor Josep M. Piñol Jurado, Secretari-Interventor de la Corporació. 

 

A) MEMBRES: 

 

Assistents:  

 

PRESIDENT: Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira 

 

REGIDORS:    Senyor Jesús Alvarez Vilàs 

                        Senyora Míriam Vinaixa Rey 

 Senyora Laura Griñó Serret 

                             

B) Assisteix amb veu i sense vot: 

 

Senyora Eva Vallespí Suñé 

 

C) SECRETÀRI-INTERVENTOR.  

 

Senyor. Josep M. Piñol Jurado 

 

Tot seguit pel senyor president, una vegada determinat el quòrum necessari per 

part del secretari-interventor, es declara oberta la sessió i es procedeix a tractar 

els diferents assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
 

PRIMER. Aprovació, si escau, de la darrera acta de la Junta de Govern Local. 

SEGON. Aprovació, si escau, de pressupostos. 

TERCER. Aprovació, si escau, del CARTELL ANUNCIADOR 187 FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I 

INDUSTRIAL. 

QUART. Aprovació, si escau, d’adhesió al manifest ens toquen la fibra. 

CINQUÈ. Despatx d’ofici. 

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DARRERA ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

anterior, celebrada el dia 04/09/2018, la quals és aprovada per UNANIMITAT dels 

membres assistents. 

 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESSUPOSTOS. 

 

APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS VARIS 

Relació de pressupostos núm. 32/2018 



 

 

Es dona compte dels pressupostos recepcionats per la intervenció durant el 

període comprés entre el 13/09/2018 fins 18/09/2018 
 

Examinats els mateixos, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus 

membres, ACORDA: 

 

PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR DE LA DESPESA dels pressuposts que es relacionen 

a continuació, per l'adquisició de material o pels serveis que s'esmenten, com a 

fase que inicia el procediment d'execució de la despesa i donat que existeix 

consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost vigent de 2018: 

 

     Pressupostos DESPESA CORRENT 

 
Núm. 

Registre 

NIF 

Proveïdor 
NÚM. 

Pressupost 
Nom Proveïdor i Concepte 

Import 

pressupost 

3400 B43973270 18PR211 

PUBLICITAT BORRELL 

Sonorització La Fira 

Partida: 13/4311/20800/01 

2.851,22 € 

3401 B43973270 18PR213 

PUBLICITAT BORRELL 

Banderoles i tanques publicitàries La Fira 

Partida: 13/4311/20800/01 

 

1.456,20 € 

 

3507 F58068081 57894/4 

GRAMAGRAF 

Fotografies La Fira 

Partida:  13/4311/22699/01 

 

475,53 € 

 

 
SEGON. La autorització i disposició de les despeses presentades en l’apartat de 

despeses corrent i d’inversió que reuneixen tots i cada un dels requisits establerts  

al RD 500/1990, de 20 d'abril i les Bases d'Execució del pressupost municipal de 

2018. 

 

TERCER. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i 

Tresoreria, pel seu reconeixement i efectes.  

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CARTELL ANUNCIADOR 187 FIRA AGRÍCOLA, 

RAMADERA I INDUSTRIAL. 

 

CARTELL ANUNCIADOR 187 FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDUSTRIAL. 

 

Per la  regidora Senyora Miriam Vinaixa Rey, directora de la Fira de Móra la 

Nova, es dóna compte del cartell anunciador de la 187 edició de la Fira 

Agrícola, Ramadera i Industrial triat per la Comissió de Fires: 

 



 

 
 
 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ AL MANIFEST ENS TOQUEN LA FIBRA. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova  s’adhereix a la campanya #Enstoquenlafibra  

amb l’objectiu d’unir esforços en el territori i treballar per un accés digne a 

internet i, per això, es compromet amb els quatre punts del seu manifest: 

 

1. La creació d’una “Taula per al desenvolupament de les 

telecomunicacions de la Ribera d’Ebre i municipis adjacents” amb 

representants de tots els municipis i a la que es podran unir –per criteris de 

proximitat- municipis adjacents d’altres comarques, amb l’objectiu de 

crear una troncal de fibra òptica pública, mancomunada que connecti 

tots els municipis i es gestioni sota criteris de procomú. 

 

2. L’estudi i desplegament d’una Xarxa de fibra òptica pública i 

mancomunada connectada al punt neutre de la XOC de Móra d’Ebre en 

la que hi participin tots els actors que hi intervenen i que arribi a tota la 

població. Aquesta pot prendre com a exemple la xarxa comarcal 

XAFOGAR, sorgida del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa. 

 

3. Constitució d’aquesta taula abans de les eleccions del 2019, amb vistes a 

iniciar els treballs de forma immediata de manera que es completi el 

desplegament durant la primera part de la propera legislatura. 

 

 



 

4. Que, paral·lelament a tot l’anterior, s’estableixi un grup de treball conjunt 

entre la Taula i la Generalitat per assegurar que l’accés a la XOC i XFOCAT 

és viable i efectiu en qualsevol població de la Ribera d’Ebre. I crear un 

precedent a nivell de país per a que l’accés digne a la xarxa sigui possible 

arreu del territori català. 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se a 

definitiu l’acord que es recull. 

 

CINQUÈ. DESPATX D’OFICI. 

 

PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DELS SEGÜENTS PUNTS DE 

L’ORDRE DEL DIA ES PASSEN  A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ 

 

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPROMÍS DE FINANÇAR LA PART NO 

SUBVENCIONADA DE L’ACTUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ D'ACCÉS AL 

PÚBLIC DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS  

 

ANTECEDENTS 

 

Vista la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per 

instal·lar d'estacions d'accés públic de recàrrega ràpida de vehicles 

elèctrics sol·licitades per administracions públiques (RESOLUCIÓ 

EMC/1626/2018, de 6 de juliol - DOGC Núm. 7663 - 13.7.2018 -, efectuada 

per l’Institut Català de l’Energia, en el marc del Pla d'Acció per al 

desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a 

Catalunya (PIRVEC 2016-2019). 

 

Vista la Memòria Descriptiva per la instal·lació de dues estacions de 

recàrrega per a vehicles elèctrics al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

redactada per part de l’enginyer tècnic Industrial Jorge Ríos Cortés, que 

consta en l’expedient administratiu, en que es preveu al municipi de Móra 

la Nova, Plaça Catalunya, la instal·lació d’un punt/estació de recàrrega 

ràpida (EdRRA), el pressupost del qual ascendeix a 48.736,61 € IVA INCLÒS. 

 

Vist que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre participarà en 

l’esmentada convocatòria com a ens supramunicipal preveient com 

actuació en benefici de l’Ajuntament de Móra la Nova la instal·lació d’un 

punt/estació de recàrrega ràpida (EdRRA) a la Plaça Catalunya, prenent 

com a referència la memòria tècnica redactada per part de l’enginyer 

tècnic Industrial Jorge Ríos Cortés. 

 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent, 

 



 

ACORD: 

 

PRIMER.- Comprometre’s davant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

a mantenir la voluntat de que s’executi l’actuació. 

 

SEGON.- Comprometre’s davant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

a finançar, en el supòsit que es concedeixi la subvenció per part de 

l’Institut Català de l’Energia, la part no subvencionada de l’actuació. 

 

TERCER.-  Comprometre’s davant del Consell Comarcal de la Ribera 

d’Ebre a avançar la totalitat del cost de l’actuació, prevista al municipi de 

Móra la Nova, una vegada rebuda la resolució definitiva de concessió de 

la subvenció per a que el Consell Comarcal executi l’actuació. 
 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE LA XVIII MILLA URBANA DE MÓRA 

LA NOVA. 

 

En data 23/09/2018, hi ha prevista la celebració de la XIX Milla Urbana de Móra la 

Nova. 

 

Vistes les normes de participació i els premis econòmics que s’han d’atorgar en 

aquesta cursa. 

 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

PRIMER. Aprovar la celebració de la XIX Milla Urbana de Móra la Nova el 

diumenge dia 23 de setembre de 2018, a les 17 hores, enfront de l’Ajuntament. 

 

SEGON. Aprovar l’atorgament dels premis següents: 

 

 Premis no dineraris: 

 

 Trofeus als tres classificats de cada cursa. 

 Trofeus als tres primers locals de cada cursa. 

 Obsequi per a tots els participants. 

 

Premis econòmics a les categories Sènior i Veterans, tant masculí com 

femení, premis acumulables: 

 

 1r classificat Sènior Masculí i Femení ......................  60 € 

 1r classificat Sènior Masculí i Femení Local ...........  60 € 



 

 2n classificat Sènior Masculí i Femení .....................  45 € 

 2n classificat Sènior Masculí i Femení Local ...........  45 € 

 3r classificat Sènior Masculí i Femení .....................  35 € 

 3r classificat Sènior Masculí i Femení Local . .........  35 € 

 1r classificat Veterans Masculí i Femení ...............  40 € 

 1r classificat Veterans Masculí i Femení Local....  40 € 

 2n classificat Veterans Masculí i Femení ..............  30 € 

 2n classificat Veterans Masculí i Femení Local ....  30 € 

 3r classificat Veterans Masculí i Femení ................  20 € 

 3r classificat Veterans Masculí i Femení Local .....  20 € 

 

Premi honorífic als jutges per la seva col·laboració . 110 €. 

 

TERCER. Comunicar aquest acord als Serveis de Tresoreria de l’Ajuntament, per al 

seu pagament. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER LA 

CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, 

ANY 2018 

 

ANTECEDENTS 

 

Vista l’aprovació per part del Ple Municipal Ordinari núm. 3 de data 30 d’abril de 

2013 de les bases que han de regir la concessió d’incentius a les empreses per a 

la promoció de l’ocupació. 

 

Vistes les modificacions de les bases efectuades en el Ple Municipal Ordinari núm. 

4 de 28 d’abril de 2014. 

 

Vistes les modificacions de les bases efectuades en el Ple Municipal Ordinari núm. 

7 de 27 d’octubre de 2016. 

 

Que en el punt cinquè de les bases reguladores de l’ajut s’estableix que l’òrgan 

competent per a la convocatòria serà la Junta de Govern Local, i la fase 

d’instrucció serà de la Regidoria Delegada d’Hisenda. 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

PRIMER: APROVAR la convocatòria del procediment per la concessió d’incentius 

a les empreses per a la promoció de l’ocupació, any 2018, amb el següent 

contingut: 

 
1. Indicació de les bases reguladores. 

 



 

La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores per 

a la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació, aprovades pel Ple 

Municipal de data 30 d’abril de 2013, i modificades en el Plen Municipal de data 27 d’octubre de 

2016, publicant el seu text íntegre definitiu en el BOPT núm. 42 d’1 de març de 2017, i que es poden 

trobar a la pàgina web municipal, a l’adreça www.moralanova.cat. 

 

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima de les 

subvencions convocades dins dels crèdits disponibles. 

 

El seu finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 2018/04/241.47000-01 del pressupost 

de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2018, amb una dotació total de 6.500,00 €. 

 

L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a l’efectiva existència i 

disponibilitat de crèdit pressupostari suficient. 

 

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 

L’Ajuntament de Móra la Nova, per poder potenciar i incentivar la creació de llocs de treball al 

municipi i, alhora, l’ocupació dels seus veïns, davant la situació generalitzada de crisi econòmica, 

vol establir una línia de concessió de subvencions públiques per al foment de la implantació 

empresarial i l’ocupació al municipi de Móra la Nova. 

 

És objecte de les subvencions públiques esmentades a l’apartat anterior els contractes de treball 

celebrats durant l’any 2018 amb veïns del municipi que portin més d’un any empadronats. 

 

4. Procediment d’atorgament. 

 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva. 

 

5. Requisits que s’exigeixen per a sol·licitar la subvenció i documents i informacions que han 

d’acompanyar a la petició. 

 

Podran ser beneficiaris de la subvenció els empresaris, siguin persones físiques o jurídiques, radicats a 

Móra la Nova, que contractin veïns del municipi que portin més d’un any empadronats, que no 

hagin reduït plantilla en els tres mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita 

la subvenció i que no siguin deutors per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar: 

 

a) Còpia del DNI del qui subscriu la sol·licitud i/o de l’empresari sol·licitant. 

 

b) Còpies de les escriptures de constitució i modificació de la societat, inscrites en el Registre 

Mercantil, si el sol·licitant és una societat, o inscrites en el Registre de Cooperatives, quan sigui el 

cas. 

 

c) Còpia compulsada de la declaració d’alta i/o de l’últim rebut de l’IAE, o document equivalent. 

 

d) Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) i de la Seguretat 

Social. 

 

e) Memòria subscrita pel representant legal de l’empresa, en què es relacioni i justifiqui que les 

contractacions per a les quals se sol·licita l’ajut suposen un efectiu increment net de plantilla. 

 

f) Còpia compulsada dels contractes laborals concertats per cobrir les places de nova creació. 

 

g) Còpies compulsades dels butlletins de cotització a la Seguretat Social i relacions nominals de 

treballadors vigents en cada moment, corresponents als tres mesos immediatament anteriors a 

aquell en què s’hagi concertat la relació per a la qual se sol·licita la subvenció, i també dels 



 

butlletins i relacions dels mesos següents, fins a l’últim confeccionat abans de la data de 

sol·licitud. 

 

En el moment de la sol·licitud, seran emeses pels serveis competents de l’Ajuntament de Móra 

la Nova les certificacions que acreditin que el sol·licitant no és deutor per cap concepte de 

l’Ajuntament de Móra la Nova i que el treballador contractat és veí del municipi de Móra la 

Nova amb una antiguitat superior a un any. 

 

6. Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment. 

 

Correspon a la regidoria de Governació la instrucció dels expedients que es tramitin com a 

conseqüència de les sol·licituds, fins a la formulació de la proposta de resolució. 

 

Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients. Aquesta resolució, quan sigui 

estimatòria, declararà el dret del sol·licitant a obtenir l’ajut i fixarà les condicions suspensives a què 

se sotmetrà el dret a gaudir de l’ajut d’acord amb el que es disposa a la base sisena de les que 

regulen aquesta convocatòria. 

 

7. Termini de presentació de les sol·licituds. 

 

Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Móra la Nova, en qualsevol 

de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre en els següents terminis: 

 

a) Les contractacions formalitzades, des de l’1 de gener de 2018 fins el dia de la publicació de 

la convocatòria al BOPT, es presentaran en el termini màxim de tres mesos comptats des de 

la publicació de la convocatòria en el BOPT. 

 

b) Les contractacions formalitzades a partir d’aquesta convocatòria, es presentaran en el 

termini màxim de tres mesos comptats des de la data d’aquesta formalització. 

 

8. Termini de resolució i notificació. 

 

El termini màxim per resoldre sobre la concessió/denegació de la sol·licitud i notificar aquesta 

resolució és de tres mesos comptadors des de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General 

de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa, la sol·licitud 

s’entendrà desestimada. 

 

9. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa, i en cas contrari, òrgan davant del qual 

s’ha d’interposar recurs d’alçada. 

 

Contra la resolució de concessió o denegació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 

amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de la notificació 

de la resolució expressa o de tres mesos a comptar des de la resolució presumpta, o directament 

recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 

termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació de la resolució expressa o 

de sis mesos a comptar des de la resolució presumpta. 

 

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 

10. Mitjà de notificació o publicació. 

 

Les informacions sobre aquesta convocatòria i la seva resolució podrà ser obtinguda: 

 

- A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

- Al taulell d’anuncis de la Corporació. 

- A la web municipal www.moralanova.cat. 

- Al Butlletí Oficial de la província. 



 

 

SEGON: Donar publicitat d’aquesta convocatòria mitjançant anunci en el Butlletí 

Oficial de la província i en la web municipal i els mitjans que es considerin més 

adients per la màxima difusió. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

5.4. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

“ARRANJAMENT DE L’ENTORN DEL BARRI DEL REMEI”. 

 

Es dóna compte de la petició formulada pel l´adjudicatària de l’obra 

“Arranjament de l´entorn del Barri del Remei”, l´empresa Auxiliar de Firmes y 

Carreteras SA (AFICSA), representada pel seu cap d´obra, senyor ..., en data 

17/09/2018, i núm. RE 3476, sol.licitant una nova ampliació del termini d´execució 

de les obres referides, atenent al retard d´ENDESA en executar les instal.lacions 

elèctriques que es trobaven afectades pel projecte, i per tant paralitzant 

l´actuació de l´adjudicatària d´AFICSA. 

 

L´empresa adjudicatària proposa una ampliació de les obres fins el dia  

30/11/2018. 

 

També a petició d’AFICSA, en data 15/05/2018, i per acord de la Junta de 

Govern Local, es va acordar concedir una primera ampliació del termini 

d´execució de l´obra, fins el dia 30/07/2018, pels mateixos motius que els ara 

manifestats per l´adjudicatari en aquesta nova petició. 

 

El senyor Antonio Masalias Ibàñez, Arquitecte Municipal i Director de les obres, en 

data 17/09/2018, ha informat favorablement la petició formulada per AFICSA, 

fent constar que resten pendents de finalitzar els treballs d´altres operadors de 

serveis afectats a l’obra.  

 

ACORDS: 

 

PRIMER: ACCEPTAR la nova petició d´ampliació del termini d´execució de l´obra 

“Arranjament de l’entorn del Barri del Remei” formalitzada per l´empresa 

adjudicatària Auxiliar de Firmes y Carreteras SA (AFICSA), atès el contingut de 

l’informe emès pel tècnic director de l´obra i arquitecte municipal, senyor Antonio 

Masalias Ibàñez, i establir com a data final d´execució de l´obra referida el dia 

30/11/2018, establint-se la possibilitat de finalitzar en una data anterior, sempre 

que sigui possible. 

 

SEGON. COMUNICAR a Auxiliar de Firmes y Carreteras SA (AFICSA), el present 

acord pel seu coneixement i efectes . 

 

VOTACIÓ I ACORD: 



 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

5.5 RENÚNCIA DE L´EMPRESA PAMESA A L´EXECUCIÓ DE L´OBRA “MILLORA DE LA 

XARXA D’AIGUA POTABLE, Fase 1”. 

 

En data 18/07/2018, l´empresa Paviments Asfàltics Móra d´Ebre, SA (PAMESA), va 

presentar un escrit, núm. RE 2945, en el qual demanava que li fos acceptada la 

renúncia per l’execució de l’obra “Millora de la xarxa d’aigua potable, Fase 1”, la 

qual li fou adjudicada per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 

20/12/2017, i per import de 35.504,22 €. 

 

Mantingudes converses amb l´empresa per justificar la renúncia presentada, les 

explicacions dutes a terme per PAMESA han estat  preses  en consideració, fet pel 

qual es proposa a la Junta de Govern Local l´adopció del següents ACORDS: 

 

PRIMER. ACCEPTAR la renúncia presentada per PAMESA per l´execució de l´obra 

“Millora de la xarxa d´aigua potable, FaseI  I”, de la qual n´era adjudicatària per 

acord de la Junta de Govern Local adoptat en la sessió celebrada el dia 

20/12/20187. 

 

SEGON. NOTIFICAR a PAMESA els presents acord pel seu coneixement i efectes. 

 

VOTACIÓ I ACORD: 

Per UNANIMITAT  dels assistents s’aprova la proposta d’acord transcrita, elevant-se 

a definitiu l’acord que es recull. 

 

I no havent més assumptes a tractar, es donà per finalitzada la sessió d’ordre de 

la Presidència, essent les 20.15 hores, de tot el qual com a Secretari-interventor, 

CERTIFICO.  

 

 

                                     Vist i Plau 

       L´ALCALDE 


