
EXTRACTE ACTA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2018

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran

Interventor:
Daniel Canalda Pujol

       Ref.  PLE  08/18

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
del  vespre  del  dia  vint-i-u  de  novembre  de
l’any dos mil divuit, sota la presidència del Sr.
Alcalde, Sr.  Josep M. Cruset Domènech, es
reuneixen  els  senyors  que  s'esmenten  al
marge,  assistits  de  la  secretària,  per  a
celebrar  la  sessió  extraordinària  convocada
pel dia d'avui en primera convocatòria. 

Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2018

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir  lloc  el  dia  20  de  setembre  de  2018,  se  n’omet  la  lectura  i  s’aprova,  per
unanimitat dels presents, el contingut de l’acta.
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2/. APROVACIÓ INICIAL DEL 4t EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

El  Ple de l’Ajuntament,  acorda  amb l’abstenció dels  Srs.  Pere Campiñez,  Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.-  Aprovar  inicialment  un  4t  expedient  de  modificació  de  crèdits  en  el
pressupost de l’Ajuntament, de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari,  número
564/2018, que cal finançar  mitjançant transferències de crèdits  i baixes dels crèdits
de partides de despeses del pressupost vigent.

Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari  que s’ha de finançar
mitjançant  transferències  i  baixes  dels  crèdits  de  partides  de  despeses,  del
pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent
detall:

2
U:\DOC_SECR\Extracte acta primer Ple 21-11-2018.odt



3
U:\DOC_SECR\Extracte acta primer Ple 21-11-2018.odt



4
U:\DOC_SECR\Extracte acta primer Ple 21-11-2018.odt



Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies  hàbils,  mitjançant  edicte  en  el  tauler  d’anuncis  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. En cas
que  no  es  presentin  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.  

3/.  APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

El Ple de l’Ajuntament,  acorda  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 40.007,14 €.
El detall individualitzat figura a l’annex d’aquest Acord, que consta a l’expedient.

Segon.-  Fer  els  assentaments  comptables  que  calguin  per  fer  efectiu  el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
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4/. APROVACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE L’EXERCICI DE 2017

En data 9 d’abril de 2018 l’Alcalde va aprovar la liquidació de l’exercici 2017, de la
qual, entre d’altres es desprenen els següents indicadors:

• Romanent de tresoreria per despeses generals     425.834,93 €
• Capacitat de finançament 1.501.011,63 €
• Ràtio deute viu             50,77%
• Deute viu consolidat 3.051.738,95 €
• Obligacions pendents de pagament amb proveïdors*       579.141,42 €
• Romanents de crèdit compromesos (en fase D)    387.567,18 €

*(Les obligacions pendents de pagament amb proveïdors a 31 de desembre de 2017, eren
de 433.312,71€ del capítol 2 i de 145.828,71€ del capítol 6).

2.- El període mitjà de pagament a proveïdors calculat al final del quart trimestre de
2017, és de 36,90 dies.

3.- La previsió d’estabilitat pressupostària al tancament de l’exercici 2018, segons
les dades publicades al MINHAP del tercer trimestre de 2018, és de 652.119,97€.

«CONCLUSIONS

1.- Als efectes del que estableix l’article 12.5 de la LOEPSF, es conclou que la recaptació no
ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost:

2.- A l’efecte de determinar la subjecció a l’article 32 de la LOEPSF, es constat que l’import
del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de l’exercici 2017 en termes
consolidats ha estat de 425.834,93€. D’altra banda el superàvit o capacitat de finançament
segons el SEC en termes consolidats a 31/12/2017 ha estat de 1.501.011,63€. A més, el
deute viu en termes consolidats ha estat de 3.051.738,95€, que representa una ràtio del
50,77%.
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RTDG 2017 consolidat 425.834,93€

Capacitat de finançament 1.501.011,63€

Deute viu 3.051.738,95€

En conseqüència,  l’entitat  es  troba  subjecta  a  l’article  32  LOEPSF i  ha  de  destinar  el
superàvit a reduir el nivell d’endeutament net.

3.- L’import del superàvit a distribuir és equivalent a l’import del romanent de tresoreria per a
despeses generals consolidat,  en ésser aquest  inferior,  del  qual es destinen (d’acord la
DA.6a LOEPSF i la nota informativa de tutela financera), els imports necessaris a finançar
els creditors per despeses pendents d’aplicar al pressupost, els creditors per obligacions
pendents  de  pagaments  amb  proveïdors  comptabilitzats,  els  compromisos  de  despesa
assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables finançats amb fons propis, i a
garantir el compliment del termini legal de pagament a proveïdors.

Superàvit de la liquidació a distribuir 425.834,93€

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

Reducció de l’endeutament segons art 12.5 LOEPSF 0,00€

Compromisos de despesa finançades amb fons propis 387.567,18€

Creditors per obligacions pendents de pagament amb proveïdors 579.141,42€

Import  mínim  de  reducció  d’endeutament  segons  l’article  32
LOEPSF

0,00€

Import màxim d’inversió financerament sostenible 0,00€

Import de lliure disponibilitat 0,00€

Riudoms, 5 de novembre de 2018. L’interventor. Signat: Daniel Canalda Pujol.»

El Ple de l’Ajuntament,  acorda  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Que el superàvit del pressupost de l’exercici de 2017 de l’Ajuntament de
Riudoms que ascendeix a 425.834,93 € no s’apliqui, pels motius que s’indiquen en
l’informe de l’interventor municipal i d’acord amb la normativa legal d’aplicació.
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5/. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2016

El Ple de l’Ajuntament,  acorda  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016,
integrats pels següents documents comptables:

Pressupost de l’Ajuntament.

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 20.354.559,77 euros, un
passiu de 20.354.559,77 euros i un resultat de l’exercici de 877.566,02 euros.

- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 877.566,02 euros.

-  Liquidació  del  pressupost:  en  tancar  l’exercici  hi  ha  uns  drets  pendents  de
cobrament  de  4.387.498,61euros,  unes  obligacions  pendents  de  pagament  de
2.000.851,17 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 914.806,75 euros. 
 
-  Estat  de  canvis  del  patrimoni  net:  mostra  la  variació  del  patrimoni  net  durant
l’exercici, es parteix d’un patrimoni net a l’inici de l’exercici de 15.796.796,78 euros i
al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 15.834.188,20 euros. 

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 317.202,16
euros i s’arriba a unes existències finals de 345.630,21 euros.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.

Pressupost de l’Organisme Autònom Fira de l’Avellana.

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 38.675,49 euros, un passiu
de 38.675,49 euros i un resultat de l’exercici de – 2.146,45 euros.

- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de   – 2.146,45 euros.
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-  Liquidació  del  pressupost:  en  tancar  l’exercici  hi  ha  uns  drets  pendents  de
cobrament  de  1.070,03  euros,  unes obligacions pendents  de  pagament  de  0,00
euros, i un resultat pressupostari ajustat de – 2.185,53 euros.

-  Estat  de  canvis  del  patrimoni  net:  mostra  la  variació  del  patrimoni  net  durant
l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 30.852,64 euros i al final de l’exercici hi ha
un patrimoni net de 28.436,19 euros.

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha
hagut en l’exercici  de manera que partint  d’unes existències inicials de 1.481,07
euros i s’arriba a unes existències finals de 20.761,49 euros. 

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.

EPE Riudoms Gestió

- Del compte de pèrdues i guanys es desprèn un resultat d’explotació de 32.418,23 €.
- I un resultat de l’exercici de 32.337,18 €

EPE Riudoms Serveis 

- Del compte de pèrdues i guanys es desprèn un resultat d’explotació de 30.707,02 €.
- I un resultat de l’exercici de 30.630,25 €.

Fundació Gaudí

- Del compte de pèrdues i guanys es desprèn un resultat d’explotació de 975,73 €
- La Fundació Gaudí presenta un resultat de l’exercici de 1.075,67 €.

I  la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus ens dependents.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos,  a  favor  de  l’entitat  local  o  dels  seus ens dependents  a  final  d’exercici  i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els
saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat
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per  l’interventor  o  òrgan  de  l’entitat  local  que  tingui  atribuïda  la  funció  de
comptabilitat. 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

6/. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2017

El Ple de l’Ajuntament,  acorda  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017  ,  
integrats pels següents documents comptables:

Pressupost de l’Ajuntament.

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 20.976.071,91 euros, un
passiu de 20.976.071,91 euros i un resultat de l’exercici de 1.654.583,04 euros.

- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 1.654.583,04 euros.

-  Liquidació  del  pressupost:  en  tancar  l’exercici  hi  ha  uns  drets  pendents  de
cobrament  de  4.507.139,11  euros,  unes  obligacions  pendents  de  pagament  de
1.395.497,92 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 862.137,16 euros. 
 
-  Estat  de  canvis  del  patrimoni  net:  mostra  la  variació  del  patrimoni  net  durant
l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 15.834.188,20 i al final de l’exercici hi ha
un patrimoni net 16.693.665,90 euros. 

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 345.630,21
euros i s’arriba a unes existències finals de 998,709,64 euros.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
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EPE Riudoms Gestió

-  Del  compte  de  pèrdues  i  guanys  es  desprèn  un  resultat  d’explotació  de
14.493,38€.
- I un resultat de l’exercici de 14.497,69€

EPE Riudoms Serveis 

-  Del  compte  de  pèrdues  i  guanys  es  desprèn  un  resultat  d’explotació  de
13.970,78€.
- I un resultat de l’exercici de 13.935,85€.

Fundació Gaudí

- Del compte de pèrdues i guanys es desprèn un resultat d’explotació de 4.217,22 €
- La Fundació Gaudí presenta un resultat de l’exercici de 4.219,38 €.

I  la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus ens dependents.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos,  a  favor  de  l’entitat  local  o  dels  seus ens dependents  a  final  d’exercici  i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els
saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat
per  l’interventor  o  òrgan  de  l’entitat  local  que  tingui  atribuïda  la  funció  de
comptabilitat. 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
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7/.  APROVAR  LA  PROPOSTA  PER  EFECTUAR  EL  TANCAMENT  DE
L’ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  NÚM.  4  ENCOMANAT  PER  L’AJUNTAMENT  DE
RIUDOMS  PER  A  LA  REHABILITACIÓ,  REPARACIÓ,  MANTENIMENT  I
CONSERVACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA, EQUIPAMENTS I EDIFICIS PÚBLICS

El Ple de l’Ajuntament acorda,  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Acceptar la finalització de l’encàrrec de gestió núm. 4 encomanat pel Ple de
l’Ajuntament de Riudoms el 18 de març de 2010 a l’EPE Riudoms Gestió atès que
d’acord amb l’informe tècnic que consta a l’expedient les obres van ser executades i
finalitzades l’any 2010 i 2011.

Segon.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció als efectes de liquidació de les
actuacions corresponents a l’encàrrec de gestió núm. 4 del  pressupost  de l’EPE
Riudoms Gestió, si escau.

Tercer.- Fer constar en el contracte-programa, el compliment de l’encàrrec de gestió
núm. 4.

8/.  APROVAR  LA  PROPOSTA  PER  EFECTUAR  EL  TANCAMENT  DE
L’ENCÀRREC   DE  GESTIÓ  NÚM.  5  ENCOMANAT  PER  L’AJUNTAMENT  DE
RIUDOMS  PER  L’ADQUISICIÓ  DE  MOBILIARI  I  INSTAL·LACIONS,  I  LA
REALITZACIÓ D’OBRES COMPLEMENTÀRIES, EN ELS BÉNS MUNICIPALS

El Ple de l’Ajuntament acorda,  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.-  Acceptar la finalització de l’encàrrec de gestió núm. 5 encomanat pel Ple de
l’Ajuntament de Riudoms el 29 de juny del 2010, a l’EPE Riudoms Gestió, atès que
les  actuacions incloses en aquest  encàrrec  han estat  finalitzades a l’any  2010 i
2011.

Segon.-   Donar  trasllat  de  l’acord a la  Intervenció per  al  seu coneixement  i  als
efectes de practicar les actuacions de liquidació corresponents a l’encàrrec de gestió
núm. 5,  de l’EPE Riudoms Gestió, si escau. 
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Tercer.- Fer constar en el contracte-programa el compliment de l’encàrrec de gestió
núm. 5.

9/.  APROVAR  LA  PROPOSTA  PER  EFECTUAR  EL  TANCAMENT  DE
L’ENCÀRREC   DE  GESTIÓ  NÚM.  7  ENCOMANAT  PER  L’AJUNTAMENT  DE
RIUDOMS PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE L’ÀMBIT DEL PERI «HORT DEL
COQUES»

El Ple de l’Ajuntament acorda,  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser
Torres, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros,
Jordi  Domingo,  Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó,  Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.-  Acceptar la finalització de l’encàrrec de gestió núm. 7 encomanat pel Ple de
l’Ajuntament de Riudoms el 15 de maig de 2012 per la gestió integral de l’àmbit
«PERI I Hort del Coques» a l’EPE Riudoms Gestió atès que en haver canviat el
sistema de gestió de cooperació a compensació, s'entén per finalitzat.

Segon.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció als efectes de liquidació de les
actuacions corresponents a l’encàrrec de gestió núm. 7 del  pressupost  de l’EPE
Riudoms Gestió, si escau.

Tercer.- Fer constar en el contracte-programa, el compliment de l’encàrrec de gestió
núm. 7.
 

10/.  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DEL  RÈGIM  DE  DEDICACIÓ  DE  LA
REGIDORA MARIA CROS TORRENTS

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Maria Cros, Jordi Ortiz i
Marcel·lí Garriga, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campíñez i Roser Torres  i
amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Jordi Domingo, Carles
Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó i l’ Alcalde-President, això que
segueix:

Primer.-  Aprovar  el  règim  de  dedicació  i  retribucions  de  la  regidora  Maria  Cros
Torrents, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2018, d’acord amb el següent
detall:

Regidor
Càrrec

 que ostenta 
Delegacions Règim de dedicació

Percentatge
 de

 dedicació

Retribució mensual
bruta (14 pagues) 

Maria Cros 
Torrents   

Regidora
3r tinent 
d'alcalde

exclusiva
100%

27.134,80€
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11/.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROGRAMA DE  DINAMITZACIÓ  DEL  NUCLI
ANTIC DE RIUDOMS

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  amb  l’abstenció  dels  Srs.  Jordi  Ortiz  i  Marcel·lí
Garriga, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campíñez i Roser Torres  i amb el vot a
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles
Garcia, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó i l’ Alcalde-President, això que
segueix:

Primer.- Aprovar inicialment el Programa de dinamització del nucli antic de Riudoms
elaborat per l’empresa Mint’s Mind, SL, el text del qual consta a l’expedient.

Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte
publicat al BOP, al DOGC, al Tauler d’anuncis i a la web municipal, durant els quals
es podran presentar al·legacions i suggeriments. Transcorregut aquest termini si no
se’n presenta cap l’acord serà definitiu i es publicarà l’acord d’aprovació definitiva al
BOP i al DOGC, i el text íntegre del Pla a la web municipal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i vint-i-cinc
minuts  del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària,

     Josep M. Cruset Domènech           Carmen Alcoverro Beltran
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