Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA 22.03.2021
Ens: Ajuntament de Tivenys
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Eladi Galbe Mauri
Secretari/ària: Sara Alcoverro Rel
Dia: 31 de març de 2021
Hora d'inici: 19:04
Hora de finalització: 20:15
Lloc: SALA DE PLENS AJUNTAMENT
Assistents:
Sra. Jana Vicente Marquès (IMPLICATS ERC)
Sr. Jordi Piñol Puig (IMPLICATS ERC)
Sra. Paula Piñol Piñol (IMPLICATS ERC)
Sra Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Sr. Francisco Javier Mauri Bonavida (PSC)

Excusen la seva assistència:
Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero (PSC)

S'inicia el Ple a les 19.04 en la data referenciada.
Alcaldia fa la salutació inicial i exposa breument els punts a debatre.
Es confirma la manca d'assistència i la no delegació del vot del Sr. Francisco Javier Osorio.

ACORDS
DACIÓ COMPTE DECRETS ANTERIOR
1. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 18 AL NÚM. 127
DE 2021
Alcaldia proposa debat.
No s'ofereix debat i es passa al punt següent havent fet oportunament la dació de compte dels
decrets exposats.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sara Alcoverro Rel - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 12:52:26 i ELADI GALBE MAURI - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 14:09:08

Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 18 al núm. 127 de 2021, amb
un total de 110.
Resum per unitats
93 Àrea Secretaria
17 Alcadia

Detall dels Decrets
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Núm.
Data
decret

Unitat

Assumpte

8
de
2021Àrea
gener
Convocatòria de 'SESSIÓ ORDINÀRIA 1/2021'
0000018
Secretaria
de 2021
8
de
2021gener
Alcadia
0000019
de 2021

Aprovació modificació crèdit 3/2021 - transferència crèdit

8
de
2021gener
Alcadia
0000020
de 2021

Aprovació modificació crèdit 3/2021- transferència crèdit (tècnic)

11
de
2021gener
Alcadia
0000021
de 2021

Proposta contractació reparació bassa bombers ELECTROCOP

11
de
2021gener
Alcadia
0000022
de 2021

Contractació serveis telecomunicacions

12
de
2021Àrea
gener
Alta padró habitants C. Tortosa, 46 (Abdelmajid)
0000023
Secretaria
de 2021
12
de
2021Àrea
gener
Alta padró d'habitants C. Sant Miquel, 4 Pb (Noureddine)
0000024
Secretaria
de 2021
14
de
2021Àrea
gener
Liquidació taxa d’enterrament C. Nou, 1
0000025
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
gener
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres Av. Generalitat, 7 1r
0000026
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
gener
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres C. Benifallet, 27
0000027
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
gener
Liquidació taxa enterrament C. Capdevila, 52
0000028
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
gener
Liquidació taxa d'enterrament C. Benifallet, 39
0000029
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
gener
Alta padró habitants Horta Andust, 71 (Ana)
0000030
Secretaria
de 2021
2021-

20
de
Àrea
gener

Resolució concessió comunicació prèvia d'obres C. Sant Joan, 2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sara Alcoverro Rel - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 12:52:26 i ELADI GALBE MAURI - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 14:09:08

0000031 de 2021 Secretaria
20
de
2021Àrea
gener
Cessió d'espais Taekwondo (CEC)
0000032
Secretaria
de 2021
20
de
2021Àrea
gener
Cessió d'espais gimnàstica (CEC)
0000033
Secretaria
de 2021
20
de
2021Àrea
gener
Cessió d'espais Yoga (CEC)
0000034
Secretaria
de 2021
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20
de
2021gener
Alcadia
0000035
de 2021

Convocatòria de 'Sessió extraordinaria urgent - Sorteig meses electorals 14F'

21
de
2021Àrea
gener
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres Horta dalt pol.16 parc.5
0000036
Secretaria
de 2021
21
de
2021Àrea
gener
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres C. Sant Jaume, 1
0000037
Secretaria
de 2021
21
de
2021Àrea
gener
Alta padró d'habitants C. Sant Miquel, 11 1r
0000038
Secretaria
de 2021
22
de
2021gener
Alcadia
0000039
de 2021

Denegació rompuda forestal

22
de
2021gener
Alcadia
0000040
de 2021

Contractació menor obres - Camí Planes (Temporal Gloria 2020)

22
de
2021gener
Alcadia
0000041
de 2021

Contractació menor obres - Camí Xalo (Temporal Gloria 2020)

22
de
2021gener
Alcadia
0000042
de 2021

Contractació menor obres - Camí Valljardinera (Temporal Gloria 2020)

22
de
2021gener
Alcadia
0000043
de 2021

Contractació menor - Camí Estany (Temporal Gloria 2020)

26
de
2021Àrea
gener
Resolució aprovació nòmines
0000044
Secretaria
de 2021
26
de
2021Àrea
Resolució certificat d’innecessarietat de la llicència de segregació Pol. 15 Parc.
gener
0000045
Secretaria 46
de 2021
28
de
2021gener
Alcadia
0000046
de 2021

Resolució sol·licitud 28.01.2021

28
de
2021Àrea
gener
Modificació de dades - Liquidació taxa enterrament C. Capdevila, 52
0000047
Secretaria
de 2021
28
de
2021Àrea
Resolució Compatibilitat urbanística amb el planejament. Ampliació de capacitat
gener
0000048
Secretaria de l’explotació ramadera, Polígon 16 Parcel·la 169
de 2021
28
de
2021Àrea
gener
Modificació de dades - Liquidació taxa d’enterrament C. Nou, 1
0000049
Secretaria
de 2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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28
de À r e a
2021Modificació de crèdit 4/2021 - generació crèdit (subv. sub. canonada C. Abadia i
0000050 gener
Secretaria rep. fuita d'aigua piscines)
de 2021
29
de
2021Àrea
gener
Canvi domicili C. Valleta, 109 (Pilar)
0000051
Secretaria
de 2021
29
de
2021Àrea
gener
Alta padró habitants C. Sant Miquel, 11 Pb (Elena)
0000052
Secretaria
de 2021
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4
de
2021febrer
Alcadia
0000053
de 2021

Convocatòria de 'sessió urgent extraordinaria - sorteig II ELECCIONS 14F'

5
de
2021Àrea
febrer
Aprovació de factures 1/2021
0000054
Secretaria
de 2021
5
de
2021Àrea
febrer
Baixa per inscripció indeguda de les persones empadronades al C. Tortosa, 46
0000055
Secretaria
de 2021
8
de
2021Àrea
febrer
Aprovació de factures 12/2020
0000056
Secretaria
de 2021
8
de
2021Àrea
Cessió gratuïta d'una porció de parcel·la d'uns 65m2 partida les Planes polígon
febrer
0000057
Secretaria 11 parcel·la.
de 2021
8
de
2021Àrea
febrer
Modificació de crèdit 5/2021 - generació crèdit (subv. violencia masclista)
0000058
Secretaria
de 2021
8
de
2021Àrea
febrer
Ordenació de pagament relació factures 1/2021
0000059
Secretaria
de 2021
9
de
2021Àrea
febrer
Resolució concessió informació diversa regidora Maria J. Beltran 01/02/2021
0000060
Secretaria
de 2021
9
de
2021Àrea
febrer
Informe resolució concessió informació JORDI FORTUNY BATALLA
0000061
Secretaria
de 2021
9
de
2021Àrea
febrer
Ordenació de pagament relació factures 12/2020
0000062
Secretaria
de 2021
9
de
2021Àrea
Resolució concessió consulta expedient i còpia dels documents continguts Juan
febrer
0000063
Secretaria Carlos Piñol Beltran
de 2021
11
de
2021Àrea
febrer
Cessió gratuïta d'una porció d'uns 65m2 finca les Planes polígon 11 parcel·la 29
0000064
Secretaria
de 2021
12
de
2021Àrea
febrer
Resolució reposició bestreta caixa fixa
0000065
Secretaria
de 2021
16
de
2021Àrea
febrer
Alta padró d'habitants Cardó, 17 (Edgar)
0000066
Secretaria
de 2021
17
de
2021Àrea
Retribucions al personal que ha desenvolupat tasques durant les Eleccions al
febrer
0000067
Secretaria Parlament de Catalunya 14 de febrer de 2021
de 2021
2021-

17

de

Àrea

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sara Alcoverro Rel - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 12:52:26 i ELADI GALBE MAURI - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 14:09:08

0000068 febrer
Secretaria Contracte menor obres reparació piscina petita municipal
de 2021
18
de
2021Àrea
febrer
Provisió d'alcaldia 1 - Alienació de Parcel•la Sobrant C. Campos, 23
0000069
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
febrer
Provisió d'alcaldia 2 - Alienació de Parcel•la Sobrant C. Campos, 23
0000070
Secretaria
de 2021
18
de
2021Àrea
febrer
Proposta d'adjudicació del contracte
0000071
Secretaria
de 2021

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Tivenys. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AA97E9714FCE461ABF3F5D4E22978DCD i data d'emissió 25/05/2021 a les 16:07:23

18
de
2021Àrea
febrer
Proposta d'adjudicació del contracte menor reparació camí majons
0000072
Secretaria
de 2021
19
de
2021Àrea
febrer
Projecte legalització d'adequació línia eléctrica 110kv CNAscó-SETortosa
0000073
Secretaria
de 2021
19
de
2021Àrea
Aprovació del compte justificatiu a 31 desembre 2020 i reposició bestreta de
febrer
0000074
Secretaria caixa fixa
de 2021
19
de
2021Àrea
Cessió gratuïta d'una porció d'uns 65m2 polígon 11 parcel·la 26 partida les
febrer
0000075
Secretaria Planes
de 2021
22
de
2021Àrea
febrer
Constitució bestreta de caixa fixa 2021
0000076
Secretaria
de 2021
22
de
Rectificació errada material no invalidant Decret Alcaldia 2021-0000075,
2021Àrea
febrer
modificació de 65 a 60m2. Cessió gratuïta d'una porció d'uns 60m2 polígon 11
0000077
Secretaria
de 2021
parcel·la 26 partida Les Planes.
22
de
2021Àrea
febrer
Alta al padró d'habitants Cardó, 27
0000078
Secretaria
de 2021
23
de
2021Àrea
febrer
Baixa de rebuts taxes i preus públics C. Capdevila, 36
0000079
Secretaria
de 2021
23
de
2021Àrea
Modificació de crèdit 6/2021 - generació crèdit (subv. atribució de fons per al
febrer
0000080
Secretaria finançament del cànon de control abocaments)
de 2021
24
de
2021Àrea
febrer
Resolució compliment morositat 2020
0000081
Secretaria
de 2021
25
de
2021Àrea
febrer
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres C. Romelia, 10
0000082
Secretaria
de 2021
25
de
2021Àrea
febrer
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres Pl. Major, 6
0000083
Secretaria
de 2021
25
de
2021Àrea
febrer
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres partida Rojal Pol. 29 parc. 74
0000084
Secretaria
de 2021
25
de
2021Àrea
febrer
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres C. Capdevila, 62 1r 1a
0000085
Secretaria
de 2021
2021-

25
de
Àrea
febrer

Alta al Padró d'habitants C. Capdevila, 5 3a

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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0000086 de 2021 Secretaria
26
de
2021Àrea
febrer
Aprovació nòmines febrer 2021
0000087
Secretaria
de 2021
26
de
2021Àrea
1. Provisió d'alcaldia Expropiació Forçosa Declaració de Necessitat d'Ocupació
febrer
0000088
Secretaria (EDAR)
de 2021
1
de
2021Àrea
1. Provisió d'alcaldia sol·licitud d'accès a informació 1/11/2020 Jordi Buxonat
març de
0000089
Secretaria Abellan
2021
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1
de
2021Àrea
març de
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres C. Valleta, 28
0000090
Secretaria
2021
3
de
2021Àrea
març de
Resolució Sol·licitud informació llicència d'obres C. valleta, 115 (any 1993)
0000091
Secretaria
2021
3
de
2021Àrea
març de
Aprovació de factures 2/2021
0000092
Secretaria
2021
4
de
2021Àrea
març de
Ordenació de pagament relació factures 2/2021
0000093
Secretaria
2021
4
de
2021Àrea
març de
Resolució sol·licitud accés informació llicència obres (Judit)
0000094
Secretaria
2021
4
de
2021Àrea
març de
Convocatòria de 'SESSIÓ PLENÀRIA URGENT EXTRAORDINARIA'
0000095
Secretaria
2021
8
de
2021Àrea
1. Provisió d'alcaldia - Devolució d'ingressos indeguts Ll.Obres Majors Ermita
març de
0000096
Secretaria Mare de Déu del Carmen
2021
9
de
2021Àrea
Proposta d'adjudicació del contracte menor obres camí vell de les Planes
març de
0000097
Secretaria (Lligallo de les Planes)
2021
9
de
2021Àrea
març de
Proposta d'adjudicació del contracte menor obres Camí de la Tossa
0000098
Secretaria
2021
9
de
2021Àrea
març de
Proposta d'adjudicació del contracte menor obres camí de Coll de Garrofer
0000099
Secretaria
2021
11
de
2021Àrea
març de
Adhesió assegurança vehicles terrestres lot 2 expedient 201901
0000100
Secretaria
2021
11
de
2021Àrea
març de
Expropiació solars Av. Generalitat, 36 i 38 (aparcament)
0000101
Secretaria
2021
12
de
2021Àrea
Inici expedient de l'adhesió conveni marc assegurança vehicles terrestres lot 2
març de
0000102
Secretaria expedient 201901
2021
12
de
2021març de Alcadia
0000103
2021

Aprovació adhesió pòlissa vehícle terrestre LOT 2 (ACM)

15
de
2021Àrea
març de
1. Provisió d'excedència voluntària per interès particular (personal funcionari)
0000104
Secretaria
2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sara Alcoverro Rel - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 12:52:26 i ELADI GALBE MAURI - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 14:09:08

15
de À r e a
2021Pla pressupostari a mig termini
0000105 març de Secretaria
2021
15
de
2021Àrea
març de
Proposta aprovació Pla pressupostari a mig termini
0000106
Secretaria
2021
16
de
2021març de Alcadia
0000107
2021

Resposta sol·licitud Maria Beltran - publicació BOPT plànol delimitació
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16
de
2021Àrea
Resolució excedència voluntària per interès particular (Personal Funcionari) març de
0000108
Secretaria Luzdivina Ardit Blanch
2021
16
de
2021Àrea
Accés a la informació pública Jordi Buxonat Abellan - Federació entitats
març de
0000109
Secretaria excursionistes de Catalunya
2021
17
de
2021Àrea
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres Partida Les Planes Pol.
març de
0000110
Secretaria 11 Parc. 66
2021
17
de
2021Àrea
març de
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres C. Romelia, 14
0000111
Secretaria
2021
17
de
2021Àrea
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres Partida Les Planes Pol.
març de
0000112
Secretaria 11 Parc. 68
2021
17
de
2021Àrea
març de
Resolució concessió comunicació prèvia d'obres C. Tortosa, 50
0000113
Secretaria
2021
17
de
2021Àrea
març de
Aprovació xifra població a 1 de gener de 2021
0000114
Secretaria
2021
17
de
2021Àrea
març de
Resolució Alta al padró d'hab. C. Capdevila, 62 2 (Fatima)
0000115
Secretaria
2021
17
de
2021Àrea
Resolució concessió de la comunicació prèvia d'obres Partida Les Planes Pol.
març de
0000116
Secretaria 11 Parc. 19
2021
17
de
2021Àrea
març de
Inici expedient modificació de crèdit 7/2021 - transferència crèdit
0000117
Secretaria
2021
18
de
2021Àrea
març de
Proposta d'adjudicació del contracte menor serveis socorrisme 2021
0000118
Secretaria
2021
18
de
2021Àrea
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 7/2021 - transferència crèdit
març de
0000119
Secretaria (revista i consorci)
2021
19
de
2021març de Alcadia
0000120
2021

Inici expedient - accés informació LLUM ARDIT

19
de
2021març de Alcadia
0000121
2021

Decret d'inici d'actuacions - sol·licitud informe

19
de
2021març de Alcadia
0000122
2021

Aprovació de Projecte d'Obres - Carreteres Diputació Tarragona

2021-

22

de

Àrea

Proposta resolució de l'expedient baixes per inscripció indeguda al padró

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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0000123 març de Secretaria d'habitants per incompliment dels requisits de l'article 54 del reglament de
2021
Població i Demarcació Terrritorial
22
de
2021Àrea
març de
Resolució Alta al padró d'hab. C. Capdevila, 62 2 (Khadija)
0000124
Secretaria
2021
23
de
2021Àrea
març de
Alta padró d'habitants C. Nou, 4 (Julian)
0000125
Secretaria
2021
23
de
2021Àrea
març de
Accés a la informació pública
0000126
Secretaria
2021
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24
de
2021Àrea
març de
Sol·licitud certificat de serveis prestats (Baixa Voluntària Belén)
0000127
Secretaria
2021

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
2. SESSIÓ ORDINÀRIA 1/2021
Alcaldia exposa les actes anteriors que cal aprovar. Disposa que l'oposició hi ha tingut accès a
totes elles, igual que a la resta de documents de l'ordre del dia.
La Sra. Beltran avança el sentit del seu vot negatiu a la primera d'elles atès que, segons el seu
saber i entendre, la mateixa no recull de forma fidedigna i suficient el que ells (grup PSC)
exposen en les sessions plenàries.
Alcaldia pren la paraula, explica breument que tal i com dit en sessions plenàries anteriors, les
sessions son retransmeses en directe i les actes es transcriuen " des d'un punt de vista tècnic
", explicant que és correcte com s'ha fet.

Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 2 (PSC)
Abstencions 0

3. SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT - SORTEIG MESES ELECTORALS 14F
Aprovat per majoria absoluta dels assistents en la sessió plenària.

4. SESSIÓ URGENT EXTRAORDINARIA - SORTEIG II ELECCIONS 14F
Aprovat per majoria absoluta dels assistents en la sessió plenària.

SECRETARIA
5. PROPOSTA PER L'APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA FISCAL - TAXA ENTRADA
VEHICLES A TRAVÈS DE LES VORERES
Alcaldia exposa els objectius i motius de la pretesa ordenança.
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La Sra. Beltran avança l'abstenció del seu partit atès que considera primordial fer l'ordenació
rodada del municipi, tot i ser coneixedora, com afirma, que ja s'està portant a terme. Afirma que
els Mossos multen en segons quines determinades zones.
Alcaldia sol·licita que se'ls detalli aquestes zones i la problemàtica que ho rodeja, per poder
implementar les solucions oportunes, si escau.
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Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 0
Abstencions 2 (PSC)

Fets
L'Àrea de secretaria ha plantejat la necessitat modificar i aprovar l'ordenança municipal que
regula la taxa d'entrada als vehicles a travès de les voreres, atès que es vol dotar l'ajuntament
dels instruments legals que li permetin exercir la seva responsabilitat en el manteniment i
regulació de les normes que han d'afavorir l'entrada de vehicles a través de les voreres.

Fonaments de dret
Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 128 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
estableixen que una de les potestats que corresponen a l’Ajuntament, dins del camp de les
seves competències, és la reglamentària.

L'objecte que regula l’Ordenança que ara es demana aprovar és competència d’aquest
Ajuntament d’acord amb la normativa aplicable per raó de matèria.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Iniciar l'expedient per dur a terme la modificació i l'aprovació l'aprovació de l'Ordenança
municipal que regula la taxa d'entrada als vehicles a travès de les voreres.
2. Portar a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per l’aprovació de la mencionada Ordenança de conformitat amb l'informe de
necessitats on es detallen, entre d'altres:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sara Alcoverro Rel - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 12:52:26 i ELADI GALBE MAURI - DNI ** (SIG) el dia 01/04/2021 a les 14:09:08

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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6. PROPOSTA PER L'APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL - ORDENANÇA DE
CIVISME I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS
Alcaldia exposa els motius i objectius de l'ordenança atesa la manca de civisme en alguns
moments, amb la intenció d'erradicar-ho i donar més eines a la institució per aforntar el repte
de reduir les actitutds, si bé mínimes, actualment existents.
Llegeix l'exposició de motius de l'ordenança.
La Sra. Beltran sol·licita saber com s'aplicarà el règim disciplinari. Alcaldia sol·licita aclariment.
Sra. Beltran posa exemple de llançar papers al terra. Alcaldia afirma que és potestat de l'equip
de govern, estableix com dur-ho a terme, i en tot cas serà ell el competenet per sancionar.
Considera important fixar-nos en l'objectiu general de l'ordenança.

Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 0
Abstencions 2 (PSC)

Fets
L'Àrea de secretaria ha plantejat la necessitat d'aprovar l'ordenança municipal de civisme i ús
dels espais públics, atès que es vol dotar l’ajuntament dels instruments legals que li permetin
exercir la seva responsabilitat en el manteniment i regulació de les normes que han d’afavorir la
convivència ciutadana.

Fonaments de dret
Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 128 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
estableixen que una de les potestats que corresponen a l’Ajuntament, dins del camp de les
seves competències, és la reglamentària.
L'objecte que regula l’Ordenança que ara es demana aprovar és competència d’aquest
Ajuntament d’acord amb la normativa aplicable per raó de matèria.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Iniciar l'expedient per dur a terme l'aprovació de l'Ordenança municipal civisme i ús dels
espais públics
2. Portar a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per l’aprovació de la mencionada Ordenança de conformitat amb l'informe de
necessitats on es detallen, entre d'altres:
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Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

7. PROPOSTA PER L'APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA FISCAL - ORDENANÇA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIU
Alcaldia exposa els motius i obejctius de l'ordenança.
Sra. Beltran sol·licita que sigui més concreta en l'apartat de la quota tributari. Pregunta si els
documents de Serveis Socials per persones que atenent als mateixos en aquest Ajuntament
així com d'altres per serveis similars facilitats per l'Ajuntament han d'ésser també objecte de
pagament.
Alcaldia i Secretaria exposen que no seràn susceptibles de forma part de l'objecte d'aquesta
ordenança aquest tipus de documentació i que en tot cas, per al coteig de documents que es
refereix, secretaria exposa que guarda relació amb el coteig sol·licitat per un particular alié per
exercir les funcions de fedataria pública que li són pròpies per raó del càrrec que ocupa, però
en cap cas, dels que guardin origen o es refereixin a serveis de l'Ajuntament.

Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 0
Abstencions 2 (PSC)

Fets
L'Àrea de secretaria ha plantejat la necessitat de modificar i aprovar l'ordenança municipal taxa
per expedició de documents administratiu, atès que es vol dotar l'ajuntament dels instruments
legals i regulació de les normes.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Fonaments de dret
Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 128 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
estableixen que una de les potestats que corresponen a l’Ajuntament, dins del camp de les
seves competències, és la reglamentària.
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L'objecte que regula l’Ordenança que ara es demana aprovar és competència d’aquest
Ajuntament d’acord amb la normativa aplicable per raó de matèria.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Iniciar l'expedient per dur a terme la modificació i l'aprovació de l'Ordenança municipal per
la taxa per expedició de documents administratiu
2. Portar a terme una consulta pública, a través del portal web de l’ Ajuntament en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per l’aprovació de la mencionada Ordenança de conformitat amb l'informe de
necessitats on es detallen, entre d'altres:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

8. PROPOSTA PER L'APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL - ORDENANÇA D'ÚS,
CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DELS CAMINS MUNICIPALS
Alcaldia exposa els motius i objectius d'aquesta ordenança municipal.
Sra. Beltran considera que no pot haver-hi classificació entre camins ja que tots són importants
per als veïns de Tivenys. Aquesta ordenança presenta molts deures i poques obligacions.
S'hauria d'haver fet una ordenació dels camins per veure com millorar-los.
Alcaldia exposa que una cosa no treu l'altra: els camins s'han millorat i es continuen millorant
ara, independentment d'aquesta ordenança. Les obres doncs, són constants i permanents.
Aquesta ordenança només preten regular l'àmbit dels camins a l'entorn del poble.
Es recull l'obesrvació de la Sra. Beltran que s'agraeix.

Alcaldia exposa els motius i objectius d'aquesta ordenança municipal.
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Sra. Beltran considera que no pot haver-hi classificació entre camins ja que tots són importants
per als veïns de Tivenys. Aquesta ordenança presenta molts deures i poques obligacions.
S'hauria d'haver fet una ordenació dels camins per veure com millorar-los.
Alcaldia exposa que una cosa no treu l'altra: els camins s'han millorat i es continuen millorant
ara, independentment d'aquesta ordenança. Les obres doncs, són constants i permanents.
Aquesta ordenança només preten regular l'àmbit dels camins a l'entorn del poble.
Es recull l'obesrvació de la Sra. Beltran que s'agraeix.
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Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 2 (PSC)
Abstencions 0

Fets
L'Àrea de secretaria ha plantejat la necessitat d'aprovar l'ordenança municipal d'ús,
conservació i protecció dels camins municipals, atès que es vol dotar l’ajuntament dels
instruments legals que li permetin exercir la seva responsabilitat en el manteniment i regulació
de les normes.

Fonaments de dret
Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 128 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
estableixen que una de les potestats que corresponen a l’Ajuntament, dins del camp de les
seves competències, és la reglamentària.
L'objecte que regula l’Ordenança que ara es demana aprovar és competència d’aquest
Ajuntament d’acord amb la normativa aplicable per raó de matèria.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Iniciar l'expedient per dur a terme l'aprovació de l'Ordenança municipal d'ús, conservació i
protecció dels camins municipals
2. Portar a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per l’aprovació de la mencionada Ordenança de conformitat amb l'informe de
necessitats on es detallen, entre d'altres:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

9. APROVACIÓ DEFINITIVA PMU 2
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Alcaldia explica d eforma resumida l'íter fins aquesta aprovació definitiva.
No s'ofereix debat.

Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 0
Abtencions 2 (PSC)

Fets
1. Que d’acord amb la normativa vigent de referències es va donar el tràmit d’ informació
pública i es notificà de forma individualitzada i personal a cada interessat afectat pel PMU-2 el
qual s’aprovà de forma inicial.
2. Que en data 09.11.2020 es va publicar l’edicte d’exposició pública al BOP número.
8004330008-1-2020-030139-2.
3. Que durant el termini d’exposició pública del PMU-2 i els documents que l’ acompanyen s’
han presentat les següents objeccions o observacions, que s’ incorporen a l’expedient: En
14.12.2020 , presentada per Sra. Natividad Curto.
4. Que les anteriors al·legacions han estat objecte d'informe jurídic per part de secretaria
intervenció, el qual s'adjunta en la present proposta.

Fonaments de dret
— Els articles 55.2 i 3, 65 a 66, 70, 78, 80 a 82, 85, 87, 101 a 102 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. — La Llei 6/2009, de 28 d'abril,
d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes.
[Tingui's en compte que, tal com estableix la Disposició Addicional 8a de la Llei 16/2015, de 21
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, mentre no es realitzi l'adaptació
de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa
bàsica continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en
l'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que estiguin sotmesos a ella
han d'aplicar-se les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin aquesta normativa
bàsica, d'acord amb les regles contingudes en aquesta Disposició Addicional].
— Els articles 90 a 91 i 100 del Reglamento de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol [En tot el que no s'oposi al Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme].
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— L'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya.
— Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació inicial al Ple d'acord amb allò que s'ha fixat en
l'article 81.1 b) i c) del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, en relació amb l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vist l'informe de secretaria subscrit en data 07/01/2021.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- D'acord amb la documentació obrant en l'expedient de referència així com l'informe
de secretaria intervenció de data 07/01/2021, es desestima la primer al·legació de la Sra.
Natividad Curto consistent en la caducidad del PMU, atès que opera el silenci administratiu
positiu.
SEGON.- Desestimar la segona al·legació atès que consta en l'expedient informe favorable de
la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre sobre l'accès a la trama municipal
de carrers.
TERCER.- Estimar la sol·licitud d'enviament de la totalitat de l'expedient de referència a la Sra.
Natividad Curto, com a part interessada en el procediment.
QUART.- Aprovar, per l'anterior, i de forma definitiva, corroborant el sentit del silènci
administratiu, el Pla de Millora Urbana promogot per la Sra. Laura Martí.
CINQUÉ.- Retornar l'expedient a secretaria per procedir amb els tràmits i publicacions
legalment oportunes així com notificar-ho de forma individualitzada als propietaris afectats.

Règim de recursos:
-

10. APROVACIÓ RENOVACIÓ CONVENI ACUAMED 2021
Atès que per l'aprovació d'aquest punt es requereix d'una majoria especial i a l'inici del ple no
es pot aconseguir el quorum necessari, i per poder continuar amb les negociacions amb
ACUAMED en la renovació del mateix, Alcaldia sol·licita no tractar aquest punt procedint doncs
a la votació.
S'aprova per majoria absoluta dels assistents el no tractament d'aquest punt de l'ordre del dia
pels motius establerts per Alcaldia.
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11. ATORGAMENT SUBVENCIÓ ENS LOCALS CÀRRECS ELECTES EXERCICI 2021
Alcaldia exposa l'origen d'aquesta subvenció i la seva finalitat.
No s'ofereix debat.

S'aprova per majoria absoluta dels assitents.
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Fets

Vist que serà sol·licitada la subvenció per atorgament de compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a càrrecs electes per a l'exercici 2021, en data 31
de març de 2021 al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. amb l'objecte
de subvencionar parcialment les despeses derivades de les retribucions econòmiques a
determinats càrrecs electes durant l'exercici 2021.
Vist que és un requisit indispensable per a la seva correcta concessió i posterior execució
l'aprovació de la mateixa d'acord amb les competències establertes en la Llei de Bases del
Regim Local i normativa correlativa.
Vistes les bases que regulen la dita subvenció així com la sol·licitud feta, ambdós documents
adjunts en la present.

Fonaments de dret

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
Decret legisatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17 de setembre de 2014).
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:

En conseqüència proposo que en la pròxima sessió plenària de 30 de març de 2021, s'acordi
dur a terme el següent:
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Primer.- Aprovar l'atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2021 amb
l'objectiu de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques als ajuntaments de menys
de fins a 2.000 habitants perquè abonin a determinats càrrecs electes locals, d'acord amb la
documentació annexa a al present i d'acord amb l'establert en els antecedents.
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Segon.- Notificar-ho la Diputació de Tarragona i a l'àrea corresponent interna de la mateixa
competent en matèria de subvencions.
Tercer.- Traslladar l'expedient a l'àrea de secretaria intervenció per dur a terme els tràmits
oportuns i vetlla per la seva correcta execució.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

12. ATORGAMENT SUBVENCIÓ AMORTITZACIÓ ANTICIPADA I EXTRAORDINÀRIA DE
PRÉSTEC PAM 2021
Alcaldia exposa els motius de la modificació del PAM per poder eixugar part del deute contret
amb el banc BBVA per un prèstec ara pendent com a principal per import total
d'aproximadament 107 mil euros.
Sra. Beltran considera no addient l'anterior atés que li consta que els interessos són
subvencionats per Diputació. Considera que es millor mantenir aquest prèstec i anar-lo
retornant poc a poc.
Alcaldia respecta la manera de treballar de cadascú però és necessària la modificació dita atès
l'ofeg de tresoreria i la manca de recursos per l'alt nivell d'endeutament de l'Ajuntament.
Secretaria precisa que no es pot comprar i cal fer una balança dels interessos -que són
aproximadament 2000 euros- en front els aproximadament 25 mil euros que cal pagar en
concepte de principal a l'any. És imprescindible reduir aquest prèstec.

Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 2 (PSC)
Abstencions 0

Fets
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1. Atès que en data 30 de novembre de 2020 va ser presentada per la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona la sol·licitud de subvenció del pla d'acció municipal 2021 concretament
el programa de sanejament de les finances municipals - amortització de préstecs a llarg termini
de manera extraordinària i anticipada.
2. Vist que és un requisit indispensable per a la seva correcta concessió i
posterior execució l'aprovació de la mateixa d'acord amb les competències establertes en la
Llei de Bases del Règim Local i normatiu correlativa.
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3. Vistes les bases que regulen la mencionada subvenció així com la sol·licitud feta, ambdós
documents adjunts en la present.

Fonaments de dret
Primer. L’article 31.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que són fins propis i específics de la província garantir els principis de solidaritat i
equilibri intermunicipals en el marc de la política econòmica i social, i, en particular, assegurar
la prestació integral i adequada en tot el territori provincial dels serveis de competència
municipal.
Segon. L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, quan
parla de les competències pròpies de la Diputació li atribueix, entre altres, les següents: “1. b) L’
assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis de menor capacitat
econòmica i de gestió. En tot cas, garantirà en els municipis de menys de 1.000 habitants la
prestació del servei de secretaria-intervenció. 2. Als efectes del que es disposa a les lletres a, b
i c de l’apartat anterior, la Diputació o entitat equivalent: a) Aprova anualment un pla provincial
de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en el qual han de col·laborar els
municipis de la província. El pla ha de contenir una memòria justificativa dels objectius i dels
criteris de distribució dels fons, que han de ser en tot cas objectius i equitatius, i entre els qual
hi haurà l’anàlisi dels costos efectius dels serveis dels municipis. Podrà finançar-se amb mitjans
propis de la Diputació o entitat equivalent, les aportacions municipals i les subvencions que
acordin la Comunitat Autònoma i l’Estat a càrrec dels seus pressupostos...
Tercer. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments que tinguin per
objecte funcions d’assistència i cooperació municipal, es regiran per la seva normativa
específica; com a conseqüència, seran d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei de
subvencions.
Quart. Les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms diuen, en la base 5.2, el següent: "Aquestes bases tenen el caràcter de
supletòries, respecte de la corresponent regulació específica, en els casos de les subvencions
que integren plans o instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’
assistència i cooperació municipal, en l'àmbit competencial de l’article 36.1 lletra b) de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local."
Cinquè. Amb caràcter supletori s’aplica el règim jurídic de les subvencions regulat per la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament de desenvolupament de la
Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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Sisè. Els articles 127 i següents Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, regulen la potestat reglamentària amb la que compten els
òrgans de govern local.
Setè. El procediment per a l’aprovació és el regulat en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’
abril, reguladora de les bases de règim local, 178 i 179 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 58 a 66 del
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. - Aprovar la Subvenció del pla d'acció municipal 2021 amb l'objectiu de definir les
accions concretes i obtenir els recursos econòmics necessaris per a assegurar-ne l'execució
d'acord amb la documentació annexa a la present i d'acord amb el que estableix els
antecedents.
Segon. - Notificar-ho a la Diputació de Tarragona i a l'àrea corresponent interna de la mateixa
competent en matèria de subvencions.

Tercer. - Traslladar l'expedient a l'àrea de secretaria intervenció per dur a terme els tràmits
oportuns i vetlla per la seva correcta execució

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

13. PROPOSTA VOTACIÓ I APROVACIÓ JUTGE PAU, TITULAR I SUPLENT
Alcaldia exposa els candidats i abança els motius del vot d'ERC a la Sra. Mònica Beltran, entre
els quals es destaca la renovació del lloc de treball en clau de gènere.
Agraeix l'actuació realitzada pel Sra. Juan José durant tants anys i li desitja el millor.
Sra. Beltran desitja molts encerts en la nova etapa de Mònica com a Jutgessa de Pau.

S'escull la Sra. Mònica Beltran com a nova Jutgessa de Pau pel vot favorable de 4 dels
assistents (ERC).
El Sr. Juan José Barberà queda, doncs, com a suplent del Jutjat de Pau atès el vot favorable
de 2 dels assistents (PSC).

Fets
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En relació amb l'expedient relatiu a elecció de Jutge de Paz, titular i substitut, en compliment de
la Provisió d'Alcaldia de data 05/03/2020, emeto el següent informe-proposta de resolució, de
conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre;
Amb data 24 de febrer de 2021 es va remetre al Tribunal superior de Justícia de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província el Bàndol del Sr. Alcalde d'aquest Ajuntament, pel qual s'obre
període de presentació d'instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge de Paz, titular i substitut en
aquesta localitat. Sent exposat el Bàndol en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 2021-01390 de data 24 de febrer de 2021 en tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Jutjat
de Primera Instància i Instrucció del Partit o Jutjat Degà i en el propi Jutjat de pau des del 24 de
febrer de 2021 al 24 de març de 2021
Així mateix, va estar a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4314950006
A la vista de què està previst que en breus queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i
substitut.
Amb data 24 de març de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, presentantse les següents persones:
- Núm. de registre d'entrada: 4314950006-1-2021-000081-1. Nom i cognoms: Juan Jose
Barbera Beltran
- Núm. de registre d'entrada: 4314950006-1-2021-000089-1. Nom i cognoms: Monica Beltran
Mauri

Fonaments de dret
La Legislació aplicable és la següent:
— El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Paz.
— Els articles 99 a 103 i articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder
Judicial.
— Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
En primer lloc, el procediment per a l'elecció de Jutge de Pau es troba regulat en la Llei
Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, de l'Poder Judicial (en endavant, LOPJ), concretament en l'article
101.2 es diu: «2. Els jutges de pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament,
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint
les condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi ha sol·licitant, el ple triarà lliurement ».
De la mateixa manera, l'article 6 de l'Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de pau (en
endavant, RJP) diu: «De conformitat amb el que disposa l'article 101.2 de la Llei Orgànica de
l'Poder Judicial l'elecció de Jutge de Pau i del seu substitut s'efectuarà pel Ple de l'Ajuntament
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint
les condicions legals, així ho sol·licitin ».
Pel que, un cop aprovada i publicada la convocatòria per a l'elecció d'un jutge de pau en un
municipi, entre tots els sol·licitants que reuneixin les condicions legals, el Ple de l'Ajuntament
triarà amb el vot favorable de la majoria absoluta, és a dir, segons l'article 99 Reial Decret 2568
/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, ROF), en relació a l'article 47.1 Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de l' Règim local (en endavant, LRBRL): «S'entén per
majoria absoluta quan els vots a rmativos són més de la meitat de l'nombre legal de membres
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de la Corporació ».
En aquest punt, cal assenyalar que l'article 100 ROF assenyala: «En el cas de votacions amb
resultat d'empat s'efectuarà una nova votació, i si persisteix l'empat, decidirà el vot de qualitat
de l'President ».
Si aquesta majoria absoluta no s'aconsegueix en la sessió plenària, haurà de celebrar una altra
sessió perquè, en el termini màxim de tres mesos des que es produís la vacant en el Jutjat de
Pau, es procedeixi a l'elecció de l' Jutge per majoria absoluta. En el cas que transcorren
aquests tres mesos i no s'aconseguís adoptar l'acord d'elecció de Jutge de Pau per majoria
absoluta, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia podrà nomenar a qui estimi
convenient
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució al Ple i sol·licita,

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Procedir a la votació en caràcter ordinari per a la elecció del Jutge de Pau, titular i
substitu.
SEGON. Donar trasllat del present Acordo al Jutge de Primera Instància i Instrucció del Partit
Judicial o, si hi hagués varis, al Degà, que ho elevarà a la Sala de Govern tal com assenyala
l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Paz.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

INTERVENCIÓ
14. DACIÓ COMPTE INFORME MOROSITAT 2020
No ofereix votació. Dació de compte del dit informe.

Fets
1. La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient per informar de la morositat anual
de l’exercici 2020.

Fonaments de dret
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L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic disposa que anualment, l’òrgan de control
intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat. Afegeix que pel cas de les entitats locals, aquest informe s’elevarà al Ple.
L’art. 5. 1 apartat c) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional preveu entre les funcions
de tresoreria l’elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa al
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat
local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar compte en la pròxima sessió plenària de l'informe elaborat per secretaria
intervenció annex en aquesta resolució.
SEGON.- Fer la tramesa oportuna al Ministeri d'Hisenda.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

15. DACIÓ COMPTE INFORME SEGUIMENT PLA D'AJUST 2020
No ofereix votació. Dació de compte del dit informe.

Fets
D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació
per les entitats locals (art. 16) entre les que es troba l'informe de seguiment del Pla d'Ajust de la
Corporació, el qual ha d'èsser remès al Ministeri d'Hisenda.

Fonaments de dret
L'Ordre HAP / 2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP / 2105/2012 , per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix
les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les entitats locals (art. 16), que
s'ha de fer per mitjans electrònics a través de el sistema que el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte (art. 5.1).
La disposició addicional primera de la LOEPSF, modificada per la LO 6/2015, de 12 de
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junioAbre nova finestra, estableix que les entitats locals que sol·licitin a l'Estat l'accés a
mesures extraordinàries o mecanismes addicionals de suport a la liquiditat, estan obligades a
acordar amb el Ministeri d'Hisenda un pla d'ajust, quan sigui preceptiu, que sigui consistent
amb el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i indicant que
aquest Ministeri publicarà informació relativa als mateixos. S'ofereix a continuació informació
sobre els plans d'ajust subscrits per les entitats locals, concretament la relativa a l'mecanisme
de liquiditat que ha requerit l'aprovació d'aquells, la valoració de l'Ministeri d'Hisenda, la
vigència a 1 de gener de l'exercici corrent i la data d'aprovació per l'òrgan autoritzat de la
corporació local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar compte en la pròxima sessió plenària de l'informe elaborat per secretaria
intervenció annex en aquesta resolució.
SEGON.- Fer la tramesa oportuna al Ministeri d'Hisenda.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

MOCIONS I ALTRES
16. MOCIÓ DE SUPORT A L'AMINISTIA - ERC
La regidora Sra. Vicente llegeix la moció.
La Sra. Beltran avança el sentit negatiu del vot del seu partit atès que una llei d'amnistia es
dona en el sí d'un règim autoritari, fet que ara no succeeix. El que cal, segons el seu parer, es
reformar el delicte de sedició. Cal respectar tots els procediments i resolucions judicials, amb
l'oportuna independència del poder judicial i per tant cal evitar qualsevol posicionament en
favor o en contra de les mateixes i menys per part d'institucions com aquesta.
Alcaldia exposa que els considerats presos polítics són, entre d'altres, la preidenta del
Parlament de Catalunya per permetre un debat així com d'altres pressos que estan a la pressó
per actuacions cíviques i pacífiques. Respecta la diferència d'opinions.

Vots a favor 4 (ERC)
Vots en contra 2 (PSC)
Abstencions 0

Fets
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L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels
drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’
estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones
empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem impedint que pogués celebrar-se un judici just, i actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països
i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com
a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar
l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits
penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
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Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’
autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia,
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens
permeti avançar.
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Fonaments de dret

-

En conseqüència, S'ACORDA:

Per aquests motius, l’Equip de govern, proposen al ple de l’Ajuntament de TIVENYS l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes
bàsics i essencials d'una societat democràtica.
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes,
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu
resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
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Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Alcaldia fa una breu menció informativa sobre noves obres de vials peatonals en el poble amb
origen en la Diputació de Tarragona per conectar le final del poble amb el cementiri municipal.
S'ha notificat de manera informal que es procedirà en breus a la senyalització dels principals
camins d'accés al municipi.
Alcaldia conclou la sessió plenària agraïnt els bons serveis prestats per la Sra. Belén Pellisa.
Anima així mateix a que ens seguim protegint vers el SARS CoV-2 davant l'amenaça de
possibles nous positius.
Finalitza la sessió plenària a les 20.15 sense altres temes a debatre.

Secretari Interventor

Alcalde President

Sara Alcoverro Rel

Eladi Galbe Mauri
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Annex 1 del punt 14

INFORME DE TRESORERIA

Títol: INFORME ANUAL DE MOROSITAT
Tipus: preceptiu
Identificació del responsable:
Sara Alcoverro, secretaria interventora

FETS
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1. La Unitat gestora de Secretaria intervenció ha informat de la necessitat de tramitar
l’expedient per informar de la morositat anual de l’exercici 2020.
2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient per informar de la morositat anual de l’exercici
2020 així com encarregar a l’Àrea de Tresoreria l’emissió dels informes corresponents.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic disposa que anualment,
l’òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat. Afegeix que pel cas de les entitats locals, aquest
informe s’elevarà al Ple.
L’art. 5. 1 apartat c) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional preveu entre
les funcions de tresoreria l’elaboració dels informes que determini la normativa sobre
morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de cada entitat local.
CONCLUSIONS
Primer.- Que dels pagaments realitzats durant el l’exercici 2020 s'obtenen les següents
dades:
Període
mig de
pagament
(PMP)
(dies)

Dins el període legal de
pagament al final del període

Fora del període legal de
pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

Import total

Despeses en béns corrents i serveis

31

216

62.734,76

0

0

20. Arrendaments i cànons
21. Reparacions, manteniment i
conservació

33

8

936,88

0

0

23

12

5.706,26

0

0

22. Material, subministraments i altres

32

166

56.091,62

0

0

23. Indemnitzacions per raó de servei

0

0

0

0

0

24. Despeses de publicacions

0

0

0

0

0
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26. Treballs realitzats per institucions
sense ànim de lucre
Inversions reals
Altres pagaments pendents per
operacions comercials
Operacions pendents d’aplicar a
pressupost
TOTAL operacions pendents de
pagament a final del trimestre

0

0

0

0

0

40

8

39.001,39

0

0

17

1

500,00

0

0

0

0

0

0

0

35

225

102.236,15

0

0

Segon.- Que de les factures pendents de pagar al final d’exercici 2020, s’obtenen les
següents dades:
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Període
mig de
pagament
(PMP)
(dies)

Dins el període legal de
pagament al final del període

Fora del període legal de
pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

Import total

Despeses en béns corrents i serveis

401

39

16.645,06

180

97.898,25

20. Arrendaments i cànons
21. Reparacions, manteniment i
conservació

400

1

65,79

1

460,89

530

1

333,96

8

6.981,33

22. Material, subministraments i altres

393

37

16.245,31

171

90.456,03

23. Indemnitzacions per raó de servei

0

0

0

0

24. Despeses de publicacions
26. Treballs realitzats per institucions
sense ànim de lucre

0

0

0

0

0

0

0

0

Inversions reals
Altres pagaments pendents per
operacions comercials
Operacions pendents d’aplicar a
pressupost
TOTAL operacions pendents de
pagament a final del trimestre

61

1

10.489,78

1

1.125,30

198

0

0

5

478,99

573

0

0

5

50.582,31

428

40

27.134,84

191

150.084,85

Tercer.- Que dels interessos de demora pagats al final d’exercici 2020, s’obtenen les
següents dades:

Interessos de demora pagats en el període

Nombre de pagaments

Import total interessos

Despeses corrents en béns i serveis

0

0

Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments realitzats pendents d’aplicar a
pressupost

0

0

0

0

0

0

TOTAL interessos de demora pagats

0

0

Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple de l’ajuntament.
PEU DE SIGNATURA
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Expediente núm.:
Informe de Intervención

INFORME DE INTERVENCIÓN
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Informe de la Intervención sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de Tivenys, aprobado el 2012

En virtud de lo establecido en el artículo 10 del RD-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el
que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1
b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente,

PRIMERO. Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos:

- Artículo 135 de la Constitución Española.

- Artículo 10 del RD -ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores.

- Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-.

SEGUNDO. Según lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá
remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la
Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el
caso de la Corporación Local, información1 sobre, al menos, los siguientes extremos:
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a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando
la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto:
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b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores:

c) Operaciones con derivados:

d) Cualquier otro pasivo contingente:

_______________________________________________________________
Los datos de los cuadros han sido extraídos de los completados en la oficina virtual de coordinación
financiera con las corporaciones locales
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TERCERO. Según lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales2 deberán remitir al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas antes del día treinta y uno de enero de cada año,
el informe sobre la ejecución del plan de ajuste correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio anterior.

CUARTO. Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones:
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- Medidas en materia de ingresos.
No se cumple lo estipulado en el Plan de Ajuste para el año 2019. Una vez liquidado el
ejercicio 2020 podrá determinarse si hay pequeñas desviaciones o no.
Actualmente, ante una situación presupuestaria y contable compleja, sin un récord
histórico fiable ante la desatención sistematizada de las obligaciones que incumben la
figura del secretario interventor que me precedió en el cargo durante más de 10 años, la
Sra. Ardit, a día de hoy no se dispone de información contable suficiente para realizar
una actualización debida del Plan de Ajuste en vigor.
A ello, cabe añadir la terrible situación acaecida con motivo de la pandemia por el
SARSCoV-2 y le hecho que lleve escasos 4 meses como secretaria interventora actual
del Ayuntamiento de referencia, todo lo cual impiden una buena ejecución y
seguimiento del Plan de Ajuste.
Por todo, se esperará a la inminente liquidación del ejercicio presupuestario 2020 para
poder, sobre la base de información contable fiable y más rigurosa, emprender en su
caso la actualización del Plan de Ajuste y un seguimiento más pormenorizado del
mismo.
- Medidas en materia de gastos.
No se cumple lo estipulado en el Plan de Ajuste para el año 2019. Una vez liquidado el
ejercicio 2020 podrá determinarse si hay pequeñas desviaciones o no. Se remite a lo
anteriormente citado para las medidas en materia de ingresos.

- Información de remisión trimestral
No hay movimiento en relación a avales recibidos y operaciones con derivados y otro
pasivo contingente.
Y se ha procedido a informar al CIR de las operaciones de crédito y se han enviado los
correspondientes informes de Morosidad.

QUINTO. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo,
por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente
informe debe darse cuenta a Pleno de la Corporación.
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En Tivenys, fecha y firma electrónica en el margen
El/La Secretario/a Interventor/a
Sara Alcoverro Rel
Firmado digitalmente por Sara
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