SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 3 / 2015
Data: 7 de maig de 2015
Horari: de 20:20 h a 20:50 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sr. Jaume Capdevila
Sr. Manel Caballero Perez
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
Sr. Albert Compte Jornet
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió ordinària del passat dia 2 de març
2. Proposta d'adhesió de Falset al consorci LEADER de desenvolupament rural del camp
de Tarragona
3. Proposta d' aprovació del conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci de la
Serra de Llaberia i l’Ajuntament de Falset
4. Revisió del Padró Municipal d’habitants a 1 de gener de 2015
5. Proposta de cessió gratuïta d' una fracció d' una finca de titularitat municipal a favor
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de ser
destinada a la construcció i el manteniment d’una caserna de mossos d’esquadra.
6. Aprovació del document inicial estratègic de la modificació puntual número 8 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
7. Ratificació del conveni de cessió gratuïta i compartida per dos anys prorrogables, de
l’ús del local situat a la planta superior de l'edifici de la biblioteca pública Salvador
Estrem i Fa, a favor del Club Excursionista del Priorat
8. Autorització a l’alcaldia per la signatura de convenis de cessió gratuïta de l’ús de béns
de propietat municipal
9. Informes de l’alcaldia
10. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a l' hora indicada es reuneixen al Saló d’actes de l’ajuntament, els
membres de la Corporació esmentats a la capçalera sota la presidència del Sr. Alcalde de
l’Ajuntament de Falset, Jordi Puxeu Vaqué, a l’objecte de conèixer, debatre i si s’escau
aprovar els assumptes compresos a l’Ordre del dia de la convocatòria assistits per mi,
Manel Alba que com a secretari dono fe de l’acte.
Obert per l’alcaldia es passa seguidament al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre
del dia de la convocatòria amb el resultat següent:
1. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PASSAT DIA 2 DE
MARÇ
Passada a votació l’acta redactada de la sessió plenària 1 / 2015, de 2 de març del
corrent 2015, és aprovada per unanimitat dels presents.
2. PROPOSTA D'ADHESIÓ DE FALSET AL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT
RURAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Seguidament el senyor Puxeu, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció
local, es dicten les normes per a al a seva presentació i els criteris de selecció
d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del
desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
preparació de les estratègies de desenvolupament local.
El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp té per objectiu gestionar el nou
programa Leader pel període 2014-20120 al territori de l'Alt Camp, Conca de Barberà,
Priorat, als municipis Alforja, Arbolí, Capafonts la Febró, l'Albiol, l'Aleixar, l'Argentera,
les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip,
Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana de la comarca del Baix
Camp; als municipis Renau, Salomó, Vespella de Gaià i la Secuita de la comarca del
Tarragonès i als municipis Bonastre el Montmell i Masllorenç de la comarca del Baix
Penedès.
El municipi de Falset està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020 i es
considera representat en aquest Consorci pel Consell Comarcal del Priorat.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar l'adhesió de l'àmbit territorial de l'Ajuntament de Falset, al
territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.»
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Passada a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL CONSORCI DE LA
SERRA DE LLABERIA I L’AJUNTAMENT DE FALSET
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«L’Ajuntament de Falset té interès en la conservació dels valors naturals del municipi,
en especial dels terrenys inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) inclosos al
municipi, i amb aquesta finalitat ha redactat una proposta de conveni amb el
CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA, que té per finalitat la Protecció, restauració i
millora del patrimoni natural i cultural de la Serra de Llaberia, el foment de
l’aprofitament sostenible dels recursos naturals, el desenvolupament local per millorar
les condicions de vida de la població, la inserció socio laboral de persones en risc
d’exclusió social, l’educació ambiental i el foment del turisme respectuós amb el medi
ambient, la redacció d’un Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge i la
gestió i obtenció de recursos i ajuts per assolir aquestes finalitats, mitjançant el qual es
regula la col·laboració de les parts per a la gestió de l’EIN i Xarxa Natura 2000 Serra de
Llaberia i Muntanyes de Tivissa – Vandellós, obligant-se el Consorci a realitzar
l’assessorament en la gestió del territori i l’obtenció de recursos i col·laboracions per a
dur a terme actuacions a l’espai natural, a donar suport en la gestió en l’àmbit
territorial de la Serra de Llaberia amb l’objectiu d’afavorir la gestió forestal sostenible,
la prevenció d’incendis forestals, la promoció turística i la ramaderia extensiva. La
gestió de l’espai natural es realitza amb la supervisió de la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat, a fixar un programa d’educació ambiental per al conjunt de les
escoles de l’entorn de l’EIN de la Serra de Llaberia i Muntanyes de Tivissa - Vandellós,
amb l’objectiu de donar a conèixer els principals valors naturals de l’EIN més proper als
municipis, a elaborar un pla anual d’actuacions als espais naturals protegits del
municipi i a fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Falset en la publicitat de les
actuacions que s’hagin fet fruit del present acord a què donarà suport per realitzar
actuacions de prevenció d’incendis forestals, per crear una agrupació de defensa
forestal i per impulsar conjuntament la Carta del Paisatge del Priorat, al temps que
l’Ajuntament de Falset es compromet a col·laborar amb el Consorci de la Serra de
Llaberia per a la gestió de l’EIN de la Serra de Llaberia i les Muntanyes de Tivissa i
Vandellós dins del propi municipi, a fer constar la col·laboració del Consorci de la Serra
de Llaberia en la publicitat de les actuacions que s’hagin fet fruit del present acord, a
fer d’interlocutor davant els propietaris de terrenys rústics i propietaris d’establiments
turístics en cas que el Consorci necessiti posar-se en contacte amb ells per demanar
autoritzacions, informar d’activitats o demanar la seva col·laboració o autorització per
a realitzar actuacions i a aportar anualment la quantitat de 1.000,00 euros (amb la
variació anual de l’IPC) al Consorci de la Serra de Llaberia.
És per això que proposa l’adopció dels següents acords:
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PRIMER .- Aprovar el conveni de col·laboració proposat entre el Consorci de la serra de
Llaberia i l’Ajuntament de Falset per a la gestió de l’espai d’interès natural de la serra
de Llaberia al municipi de Falset.
SEGON .- Facultar al senyor alcalde tan amplament com sigui menester per la
signatura de quants documents siguin necessaris o convenients pel desplegament dels
presents acords.»
Passada a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.
3. REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2015
Seguidament el senyor alcalde proposa als presents l’adopció dels següents acords:
«Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2014, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2014.
Atès el que es disposa als articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que
aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Atesa la resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots-secretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual
del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials
de població.
Per tot això, el Ple, ACORDA:
PRIMER .- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2015, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2014. El resum que s’aprova és el següent:
Homes
Total

1.461
2.905

Dones

1.444
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SEGON .- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió
anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.»
Passada a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació.
4. PROPOSTA DE CESSIÓ GRATUÏTA D' UNA FRACCIÓ D' UNA FINCA DE TITULARITAT
MUNICIPAL A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA AMB LA FINALITAT DE SER DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ I EL
MANTENIMENT D’UNA CASERNA DE MOSSOS D’ESQUADRA.
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«L’any 2006, es van encetar les negociacions amb la Generalitat -- Departament
d’Interior-- per cedir un terreny i ubicar-hi la caserna dels Mossos d’Esquadra, oferint
aleshores l’ajuntament diverses alternatives entre les que el Departament d’Interior va
optar per la ubicació oferta al carrer Jaume Ciurana per considerar que hi havia un
accés amb la CN-420 més viable. Conseqüentment l’any 2007 la Generalitat de
Catalunya va enviar un conveni de cessió que contemplava que el terreny a cedir havia
de complir amb els requisits urbanístics de “solar”, qualificat com “equipament públic”
lliure de carregues i de servituds.
La zona on hi ha la caserna, en aquells moments es trobava inclosa al polígon
d’Actuació número 8 pendent de l’aprovació del seu Parcial. Davant d’això
l’Ajuntament Ple, en data 7 de maig de 2007, va acordar, per unanimitat de tots els
membres assistents i per tant amb majoria absoluta, manifestar la seva ferma voluntat
de què, una cop inscrit el projecte de reparcel·lació del PAU-8, l’Ajuntament cediria
gratuïtament i lliure de càrregues i gravàmens la parcel·la destinada a equipaments
dins d’aquest sector.
El sector urbanístic implicat (PAU-8) no va rebre l’impuls necessari pel seu
desenvolupament optant aleshores els intervinents per segregar els drets urbanístics
que es va reservar l’ajuntament amb la finalitat d' inscriure la cessió a favor del
Departament Interior, lliure de càrregues.
Donades les discrepàncies entre la realitat física de la finca matriu de la qual la finca
cedida es segregava i la seva constatació registral, l’ajuntament va procedir a la
tramitació d’un expedient de delimitació que va resultar finalment inscrit al Registre de
la Propietat de Falset amb data 6 de juny de 2014.
Com és sabut, els béns immobles patrimonials no poden ser objecte de cessió gratuïta
sinó a altres administracions o entitats públiques, o a entitats privades sense ànim de
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lucre que els hagin de destinar a finalitats d’utilitat pública o d’interès social, sempre
que complementin o contribueixin al compliment d’interessos de caràcter local,
corresponent l’acord al ple de l’ajuntament que ha de determinar la finalitat concreta a
la que les entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns, previ
expedient en el que consti:
a) La finalitat de la cessió, i que aquesta es fa en benefici de la població de
Falset en els termes de l’article 49.1.b) del Reglament de Patrimoni dels ens
locals.
b) La justificació de què la finalitat de la cessió no es pot aconseguir mantenint
l’ens local el domini o el condomini dels béns, ni constituint sobre aquests cap
dret real.
c) Certificació en la que consti que els béns figuren en l’inventari aprovat amb
la qualificació de béns patrimonials.
d) El dictamen subscrit per un tècnic que acrediti que els béns no estan
compresos en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que els faci necessaris
a l’ens local.
Abans que el ple aprovi la cessió, l’expedient s’ha de sotmetre a informació pública per
un període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular reclamacions o
al·legacions, i s’han de comunicar al Departament de Governació de la Generalitat,
amb el ben entès que si la finca cedida no es destina a l’ús previst o deixés d’estar-hi
destinada, revertiria automàticament de ple dret al patrimoni de l’ajuntament que
tindria dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment
experimentat en la seva finca.
Es per això que es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Aprovar de manera inicial la cessió gratuïta d’una fracció de 2.293,12 metres
quadrats segregats de la finca de referència 2799a, conforme amb la documentació
tècnica i gràfica que serveix de suport al present acord i amb la finalitat de construir i
mantenir una caserna de mossos d’esquadra. Aquella fracció, de la mateixa manera
que la finca de la qual es segrega, és propietat patrimonial d’aquest ajuntament, i es
realitza a favor del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a reserva
del que resulti de la tramitació de la necessària exposició pública i autorització de
l’organisme autonòmic de tutela, de manera que si durant la tramitació de l’expedient
no es produís cap al·legació i fos favorable l’informe de l’organisme de tutela, aquesta
aprovació serà elevada a definitiva sense necessitat de posterior acord.
SEGON .- Determinar la reversió automàtica al patrimoni d’aquest ajuntament del bé
gratuïtament cedit, si no és destinat a l’ús previst o deixés de mantenir aquesta
destinació en el transcurs dels propers trenta anys.
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TERCER .- Facultar a l’Alcalde, perquè subscrigui totes les actuacions que es derivin de
l’expedient, entre elles la signatura de l’escriptura pública de cessió de la finca.
QUART .- Notificar als interessats la present resolució amb la finalitat que compareguin
en el moment que siguin emplaçats per a procedir a elevar a escriptura pública la
cessió referida.
CINQUÈ .- Conclosa la cessió, trametre la documentació necessària al Registre de la
Propietat perquè efectuïn els oportuns assentaments registrals conforme amb la
legislació hipotecària.»
Passada a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.
5. APROVACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NUMERO 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.
Resolt el punt anterior, el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta
d’acord:
«L’enginyer agrònom Josep Maria Salvat i la biòloga Marta Ricart, integrats en la
societat AGROSOLUCIONS han redactat a petició de l’ajuntament el document inicial
estratègic de la modificació puntual número 8 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que té per objecte permetre l’ús hoteler i les activitats artesanals i
artístiques en masos i masies ubicats sobre sòl no urbanitzable i s’integra en el procés
d’avaluació ambiental de plans i programes d’acord amb la normativa establerta per
l’aprovació d’aquest tipus d’instrument d’ordenació.
La modificació puntual 8 va ser aprovada per l’ajuntament en data 7 d’octubre de 2013
i ha seguit la tramitació requerida per l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya elevant-se al maig de 2014 la proposta a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona que va deixar pendent de valorar la proposta en atenció a
la manca de l' avaluació ambiental requerida per la Llei 6/2009, de 28 d’abril.
És per això que proposo l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Aprovar el document inicial estratègic referit a la modificació puntual
número 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactada per l’enginyer
agrònom Josep Maria Salvat i la biòloga Marta Ricart, integrats en la societat
AGROSOLUCIONS, tal com figura al seu expedient de referència.
SEGON .- Sol·licitar informe d’abast a l’organisme territorial competent, i rebut aquest,
desenvolupar la documentació que sigui necessària o convenient per promoure
l’aprovació de l’Estudi Ambiental Estratègic.»
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Passada a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.
6. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA I COMPARTIDA PER DOS ANYS
PRORROGABLES, DE L’ÚS DEL LOCAL SITUAT A LA PLANTA SUPERIOR DE L' EDIFICI DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA SALVADOR ESTREM I FA, A FAVOR DEL CLUB EXCURSIONISTA DEL
PRIORAT
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«El passat dia 4 de maig, la senyora IMMACULADA PUJOL, regidora delegada en
matèria de Cultura, Ensenyament, Serveis Socials i Noves Tecnologies en virtut de la
resolució de la alcaldia de 23 de maig de 2013, va resoldre autoritzar per dos anys la
cessió gratuïta i compartida de l’ús del local situat a la planta superior de l' edifici de la
biblioteca pública municipal, a favor del Club Excursionista Priorat, que el destinarà de
manera exclusiva a activitats de promoció i difusió de les activitats esportives i
culturals de la seva competència. Aquest conveni de cessió gratuïta condiciona la seva
eficàcia a la ratificació dels acords adoptats per part d’aquest òrgan plenari entenent
de manera analògica que l’establiment d’aquest gravamen és competència d’aquest
Ple en virtut del que es disposa a l’article 49 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
És per això que es proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Ratificar en tots els seus apartats, tan amplament com sigui menester el
Conveni de cessió gratuïta i compartida per dos anys prorrogables, l’ús del local situat
a la planta superior de l' edifici de la biblioteca pública Salvador Estrem i Fa, a favor del
Club Excursionista Priorat.
SEGON .- Notificar l’adopció dels present acords a les persones interessades.»
Passada a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.
7. AUTORITZACIÓ A L’ALCALDIA PER LA SIGNATURA DE CONVENIS DE CESSIÓ GRATUÏTA DE
L’ÚS DE BÉNS DE PROPIETAT MUNICIPAL
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«L’establiment de convenis de cessió gratuïta de béns de titularitat municipal és
competència d’aquest Ple en virtut del que es disposa a l’article 49 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La reforma posada en marxa dels espais de l’antiga residència del carrer de Sant
Gregori ofereixen nous espais que podrien ser destinats a acollir a aquelles associacions
sense finalitat de lucre que concorren amb les seves finalitats en l' oferta i promoció
d’activitats de caràcter cultural i d' ocupació del temps lliure, coincidents amb les
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competències pròpies d’aquest ajuntament dels apartats l) -- in fine --, i m) del
paràgraf 2 de l’article 25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
És per això que es proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Autoritzar a l’alcaldia tan amplament com sigui menester, per la signatura
dels Convenis de cessió temporal i gratuïta de l’ús dels espais del patrimoni municipal,
a favor de les entitats i associacions sense finalitat de lucre que es tingui per
convenient, amb les clàusules, condicions i garanties necessàries, i amb l única finalitat
que sigui destinat a les activitats de promoció cultural i d' ocupació del temps lliure
competència de l’ajuntament, donant compte dels convenis que es celebrin a aquest
òrgan plenari.»
Puntualitza el senyor alcalde les condicions de la cessió de l’ús de l’espai del teatre
municipal de l’Artesana a favor de l’associació musical, de l’associació “No jubilem la
memòria” i d' una part de la primera planta de l’edifici de l’antiga residència San Josep,
a favor del Centre d’Estudis Falsetans.
Passada finalment a votació la proposta, és aprovada per UNANIMITAT dels presents
que representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.
8. INFORMES DE L’ALCALDIA
En l’ús de la paraula, el senyor alcalde informa als reunits:
1. Dóna compte del Decret 67/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la
liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
2. Dóna compte dels decrets 194, 223, 252, 285, 329 de l’any 2014 i 62 i 79 de
l’any 2015 dictats amb la finalitat d’aixecar informes de discrepància de la
intervenció municipal relatives a reconeixements d’obligacions.
3. Informa als reunits de l’estat de les negociacions encetades amb la finalitat de
consensuar amb la societat interessada el pla de pagaments que es deriva de
la sentència 641/2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
recaiguda en el rotlle d’apel·lació 558/2011 interposat per DOORS MOVEMENT
TECHNOLOGY.
4. Agraeix la bona feina portada a terme per la comissió de Nadal i Reis i
manifesta la seva voluntat de dotar de permanència a la seva existència.
5. Informa de la bona marxa de les obres d’adequació de la planta baixa de la
biblioteca municipal.
6. Informa de les obres portades a terme per l’adequació de l’aparcament de la
zona Euterpe i de la conveniència de redissenyar la zona.
7. Informa del retràs en l’inici de les obres d’arranjament del camí de Mas Obac si
bé manifesta que els treballs es preveu que comencin el proper dilluns 11.
8. De la mateixa manera es preveu que molt aviat comencin les obres
d’arranjament de l’avinguda Priorat.
9. PRECS I PREGUNTES
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SECRETARÍA

1. El senyor Antoni Muntané pren la paraula per agrair al senyor Puxeu la
participació que ha brindat en les tasques de govern als regidors integrats en
el seu grup i s’acomiada dels membres de la corporació a la vista de les
properes eleccions previstes pel proper 24 de maig, desitjant a tots molta sort.
2. De la mateixa manera el senyor Puxeu, actual alcalde de la corporació, agraeix
a tots la seva participació manifestant la seva voluntat de continuar al servei
dels veïns de Falset.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:50 hores del
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta del contingut de la qual dono fe
signant al peu en companyia del Sr. Alcalde.
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