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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 04/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 1 de juliol de 2016 
Horari: de 20:30 a 20:45 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (CiU) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP) 
 
Excusa l'absència: 
Miquel Borràs i Castañé, regidor (JpP-CP) 
 
Actua de Secretari el Sr. Josep Lluís Valero Nolla. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen sis 
regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
En aplicació de l'article 82.3 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, l'Alcaldessa proposa als membres assistents 
al Ple la incorporació a l'Ordre del dia d'un nou punt per a ser tractat: 
 
Assumptes sobrevinguts 
Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2017 – Aprovació 
Adhesió al procediment de contractació de serveis per a actes i esdeveniments públics que realitzarà la 
Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp – Aprovació 
 
Es sotmet a votació la proposta i per unanimitat dels membres assistents es ratifica la inclusió del citat punt a 
l'Ordre del dia de la sessió, punt que es tractarà desprès del punt 11è. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Actes de les sessions dels dies 1 d'abril i 1 de juny de 2016 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 1 d'abril i de 1 de juny de 2016, a les 
quals no es dóna lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria, a la que els regidors donen llur conformitat. 
 
2n.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia 
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, dels Decrets de l'Alcaldia dictats 
entre els dies 29 de març i 20 de juny de 2016 i numerats del 025/2016 al 072/2016, als quals no es dóna 
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lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria. El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
3r.- Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local 
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, de les actes de la Junta de Govern Local corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'abril; 6, 13, 20 
i 27 de maig; 3, 10 i 17 de juny de 2016, a les quals no es dóna lectura tota vegada que els senyors Regidors 
disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria. El Ple de la corporació es dóna 
per assabentat. 
 
4t.- Decret de l'Alcaldia núm. 042/2016 – Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm.042/2016, del dia 6 de maig de 2016, pel qual s'aprova el Conveni de 
col·laboració per regular l'execució del programa d'arranjament de camins de titularitat municipal, exercici 
2015, entre el Consell Comarcal del Baix Camp i aquest Ajuntament. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 042/2016, del dia 6 de maig de 2016. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 042/2016 
 
Conveni de col·laboració per regular l'execució del programa d'arranjament de camins de titularitat 
municipal, exercici 2015 
 
S'examina l'esborrany del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades que 
regula l'execució del programa d'arranjament de camins de titularitat municipal, exercici 2015, el qual té com 
a finalitat regular l'execució, el finançament i la justificació de les obres d'arranjament del camí de les Deveses. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades que regula 
l'execució del programa d'arranjament de camins de titularitat municipal, exercici 2015. 
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri." 
 
5. Massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2016 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Providència de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016, es va ordenar la iniciació d'expedient per a 
l'acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat corresponent a 
l'exercici corrent, alhora que es disposava l'emissió d'informes per part de Secretaria i acreditació per la 
Intervenció. 
 
2. El Pressupost d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord de data 
18 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en 
data 16 de gener de 2016.  
 
3. En data 22 d'abril de 2016 s'ha emès l'informe de Secretaria. 
 
4. Per la Secretaria Intervenció, en data 22 d'abril de 2016, s'ha acreditat que l'import d'aquesta massa salarial 
del personal laboral de l'Entitat ascendeix a 165.470,36 €, i que aquest import no s'ha incrementat respecte 
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del meritat per aquest personal en l'exercici 2015, considerat en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de 
comparació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local (LBRL), 
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat. 
 
2. L'article 19, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
pel 2016, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no podrà experimentar pel 2016 un increment 
global superior a l'1 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2015, està integrada pel conjunt de les 
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal en 2016, en 
termes d'homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les 
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec 
de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament. 
 
3. Aquesta aprovació s'ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al 
Pressupost anual i a la plantilla de personal, l'aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal 
d'acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada 
per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d'abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d'Hisendes Locals, Text Refós aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l'excepció prevista a la disposició addicional 
16nà LBRL, introduïda per l'esmentada LRSL. 
 
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la 
província en el termini de vint dies, conforme l'apartat 3 d'aquest article 103.bis LBRL. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2016, la qual, en 
termes d'homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, 
ascendeix a la quantitat de 165.470,36 €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
6è.- Pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida a Agrícola de Prades, S.C.C.L., – 
Aprovació 
 
Per acord del Ple de la corporació de data 20 de maig de 2015 es va Concedir una subvenció singular a 
Agrícola de Prades, S.C.C.L., amb NIF F43013473, per les despeses derivades de la construcció d'una agro-
botiga. 
 
Entre les condicions aprovades a què va quedar subjecta la subvenció hi consta la següent: 
 
"2. Agrícola de Prades, S.C.C.L., haurà de presentar el Compte justificatiu per a ens privats (segons model 
que es facilita), juntament amb tota la documentació que si demana, com a màxim el dia 31 de desembre de 
2015." 
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En data 31 de desembre de 2015, Agrícola de Prades, S.C.C.L. va sol·licitar una pròrroga per presentar 
l'esmentat Compte justificatiu, atesa la impossibilitat de complir els terminis de finalització de l'obra dins l'any 
2015. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Únic.- Atorgar a Agrícola de Prades, S.C.C.L. una pròrroga que finalitzarà el dia 31 de desembre de 2016 per 
a presentar el Compte justificatiu per a ens privats, juntament amb tota la documentació que si demana. 
 
7è.- Plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat 
a gimnàs situat al Centre cívic de Prades i convocatòria de concurs públic per a l'adjudicació – 
Aprovació 
 
Vist que el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat 
a gimnàs situat al Centre cívic de Prades compleix allò que disposa l'article 62 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 232.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i que han informat l'expedient 
el secretari i interventor municipals. 
 
L'òrgan competent per aprovar l'expedient de contractació, així com per acordar l'atorgament de la concessió 
administrativa d'explotació, és el Ple, en virtut dels articles 60 i 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens local, en relació amb la Disposició addicional segona de la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
 
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i un (1) vot en contra del grup de JpP-CP, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local 
destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el plec de condicions administratives particulars, exposant-lo en el 
perfil de contractant, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el BOP per un termini de 30 dies, en el qual es 
poden formular reclamacions i al·legacions. 
 
Tercer.- Aprovar la convocatòria de concurs públic per l'adjudicació mitjançant concessió administrativa de 
l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades, anunciant-se simultàniament la licitació 
a que fa referència, si bé aquesta serà ajornada quan resulti necessari en aquells casos en què es formulin 
al·legacions o reclamacions contra el plec de clàusules. 
 
8è.- Pla d'acció per l'energia sostenible – Aprovació 
 
La Comissió Europea va posar en marxa, l'any 2008, el que ha denominat “Pacte d'Alcaldes/esses”, una de 
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi 
climàtic i l'escalfament de la Terra. 
 
L'Ajuntament de Prades es va adherir al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses en data 29 d'octubre de 2014. 
 
El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d'un 20% fins l'any 2020, tot incrementant 
en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. Així, els municipis adherits han d'elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i 
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el seu Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar per fer realitat 
aquests valors de reducció. 
 
D'altra banda, l'Ajuntament de Prades també vol avançar cap a l'adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar 
la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. Per aquest motiu, el PAES del 
municipi fa també esment als riscos i vulnerabilitats del municipi davant el canvi climàtic i a les accions 
d'adaptació. 
 
Les competències atribuïdes al Plenari de l'Ajuntament estan regulades per l'art. 52.2.b) del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el Pla d'acció per l'Energia Sostenible del municipi de Prades. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona. 
 
9è.- Permuta de finques entre la senyora Montserrat Roca Mestrich i l'Ajuntament de Prades – 
Aprovació 
 
La Generalitat de Catalunya per acord d'11 de gener de 1993 va declarar la vila de Prades com a bé d'interès 
cultural, en la categoria de conjunt històric. 
 
En el projecte redactat per a l'esmentada declaració es proveu que s'ha d'intervenir sobre el patrimoni 
mitjançant diversos projectes entre els quals hi ha el Projecte de restauració de l'absis del castell. 
 
Per a l'execució de l'esmentat projecte és imprescindible adquirir la finca urbana situada al carrer Costa del 
Castell, núm. 38, d'aquest municipi, ja que limita amb la finca propietat de l'Ajuntament on hi ha l'absis del 
castell i per ha procedir a la seva restauració cal actuar tant en l'edificació existent a l'esmentada finca com 
en el pati. 
 
Per a executar la restauració és necessari, per tant, adquirir la finca urbana propietat de la Sra. Montserrat 
Roca Mestrich que té les característiques següents: 
 
- Finca urbana situada la carrer Costa del Castell, núm. 38, d'aquesta població, amb la referència cadastral 
1553412CF3715D0001IR, amb una superfície aproximada de 200 m2, inscrita al Registre de la Propietat de 
Montblanc al volum 1071, llibre 39, foli 102, finca 2642. 
La Sra. Montserrat Roca Mestrich és propietària en ple domini de la totalitat de la finca i es troba lliure de 
càrregues i gravàmens. 
 
L'Ajuntament de Prades és propietari de dues finques urbanes que tenen les característiques següents: 
 
- Finca urbana situada al carrer Castanyer, parcel·la 4, d'aquesta població, amb la referència cadastral 
1855014CF3715N000ILW, amb una superfície de 400,60 m2, inscrita al Registre de la Propietat de Montblanc 
al volum 1477, llibre 59, foli 3, finca 3429. 
 
- Finca urbana situada al carrer Castanyer, parcel·la 5, d'aquesta població, amb la referència cadastral 
1855013CF3715N0001PW, amb una superfície de 400,00 m2, inscrita al Registre de la Propietat de 
Montblanc al volum 1477, llibre 59, foli 5, finca 3430. 
 
Els béns esmentats tenen la qualificació jurídica de bé patrimonial, tal i com es desprèn de l'inventari 
municipal. 
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L'esmentada permuta afavoreix ambdues parts i, quant a l'Ajuntament, el bé immoble que se li permuta li 
permetrà adquirir una finca necessària per a procedir a la restauració d'una part emblemàtica del municipi 
com és l'absis dels castell, sense necessitat de recórrer a un expedient d'expropiació i sense necessitat 
d'haver de disposar d'efectiu amb càrrec al pressupost municipal. 
 
El tècnic municipal ha emès l'informe tècnic de valoració dels béns immobles, segons el qual el valor total dels 
béns de l'Ajuntament és de 49.017,20 € i el valor total dels béns de la Sra. Montserrat Roca Mestrich és de 
49.421,57 €, per la qual cosa hi ha diferència favorable a l'esmentada senyora que no excedeix el 100% del 
valor més baix. 
 
El secretari interventor ha emès el corresponent informe jurídic del procediment a seguir que consta en 
l'expedient i del qual resulta que, com sigui que el valor del be immoble a permutar no excedeix del 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost és suficient donar compte al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de l'expedient una vegada instruït, la qual cosa s'ha fet mitjançant escrit de data 27 de juny de 
2016. 
 
El Ple ha d'aprovar la permuta per majoria simple dels membres presents, atès que la quantia de l'alienació 
per permuta no excedeix del 20% dels recursos ordinaris del pressupost de l'Ajuntament. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar, amb el quòrum establert en aquest acord, l'alienació per permuta d'unes finques ubicades 
al carrer Castanyer, propietat de l'Ajuntament, que tenen la qualificació jurídica de bé patrimonial, amb el bé 
immoble propietat de la Sra. Montserrat Roca Mestrich. 
 
Segon.- Facultar l'alcaldessa per signar l'escriptura corresponent. 
 
Tercer.- Que es facin els tràmits adients perquè la permuta consti en l'inventari de béns i en el Registre de la 
Propietat. 
 
Quart.- Totes les despeses d'escriptura, inscripció registral i impostos, inclòs l'Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, que se'n derivin aniran a càrrec de la partida 929.22699 Altres 
despeses diverses del pressupost vigent. 
 
10è. Conveni per a la cessió d'ús d'un espai del Parc de Bombers del municipi de Prades, propietat de 
l'Ajuntament de Prades, a favor d'Ivemon Ambulàncies Egara, S.L. – Aprovació 
 
S'examina l'esborrany del Conveni per a la cessió d'ús d'un espai del Parc de Bombers del municipi de Prades, 
propietat de l'Ajuntament de Prades, a favor d'Ivemon Ambulàncies Egara, S.L, que regula l'ocupació d'un 
espai a l'hangar de les instal·lacions del Parc de Bombers de Prades per a la ubicació de l'ambulància 
d'emergències mèdiques i l'ús compartit de la cuina, el menjador, el bany i la zona de dormitoris, en cas de 
24h, al personal assignat al servei d'ambulància que estigui de guàrdia o que hagi de rellevar la dotació. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni per a la cessió d'ús d'un espai del Parc de Bombers del municipi de Prades, 
propietat de l'Ajuntament de Prades, a favor d'Ivemon Ambulàncies Egara, S.L 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
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11è.- Revocació de l'acord de Ple designant el dictador Francisco Franco Bahamonde com a alcalde 
honorari i perpetu del municipi de Prades – Aprovació 
 
Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de Prades, adoptat en la seva sessió del dia 31 de març de 1964, designant 
el dictador Francisco Franco Bahamonde com a alcalde honorari i perpetu del municipi de Prades. 
 
Atès que aquesta persona va dirigir una dictadura totalitària i antidemocràtica, tant abans com després de 
l'acord al qual fem referència, entenem que cal una revocació d'aquest reconeixement, impropi d'una institució 
democràtica com aquest consistori i que pretenia homenatjar en nom del nostre poble un personatge 
responsable d'una cruenta repressió que va vulnerar drets i llibertats fonamentals, també dels ciutadans del 
nostre municipi. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Únic.- Revocar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Prades, adoptat en sessió del dia 31 de març de 1964, 
designant el dictador Francisco Franco Bahamonde com a alcalde honorari i perpetu del municipi de Prades 
i, en conseqüència, desposseir-lo de l'esmentada condició. 
 
12è.- Assumptes sobrevinguts 
 
Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2017 – Aprovació 
 
Atès que l'Estatut dels treballadors, en l'article 37.2, indica que de les 14 festes anuals retribuïdes i no 
recuperables, dues seran locals. 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, estableix el 
calendari oficial de festes laborals i fixa les dues festes locals mitjançant una ordre a proposta dels 
ajuntaments. 
 
Atès que l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, assenyala que correspon al Ple de l'ajuntament 
proposar les festes locals del municipi. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Proposar al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que les 
següents dates siguin fixades com a festes locals de Prades per a l'any 2017: 
 

− Dia 28 d'agost. Fires i festes 
− Dia 16 d'octubre. Festa Major 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
 
Adhesió al procediment de contractació de serveis per a actes i esdeveniments públics que realitzarà 
la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp – Aprovació 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp celebrat en data 29 d'abril de 2014, va aprovar el 
"Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp", 
en aplicació d'allò que disposa l'article 203 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Atès que aquest Ajuntament va aprovar l'adhesió a la Central de Contractació del Consell Comarcal de l Baix 
Camp. 
 
Atesa la voluntat manifestada per part del Consell Comarcal de procedir a la licitació per mitja de la Central 
de Contractació dels serveis per a actes i esdeveniments públics (bombers, ambulàncies, vigilats de 
seguretat). 
 
Atès el que estableix l'article 6 del Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Baix Camp en relació al procediment de licitació dels contractes de gestió centralitzada 
i la necessitat d'adhesió específica al procediment de contractació, així com la seva participació en la redacció 
dels plecs de prescripcions tècniques. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Prades al procediment de contractació dels serveis per a actes 
i esdeveniments públics (bombers, ambulàncies, vigilants de seguretat) que realitzarà la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
Segon.- Designar com a persona de contacte al Sr. Carles Musté i Aixalà. 
 
Tercer.- Declarar respecte al servei a contractar els següents punts: 
 
- La previsió de despesa màxima destinada a la contractació del servei per a l'exercici de 2016 és de 3.000,00 
euros. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp juntament amb el compromís de previsió 
de consignació pressupostària pel 2016 de la quantia esmentada en el punt tercer. 
 
13è.- Precs i preguntes 
 
No es fa cap prec ni cap pregunta. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
El secretari Vist i plau 
 L'alcaldessa 
 
 
 
 
Josep Lluís Valero Nolla Lídia Bargas i Musoy 
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