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CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA

ANUNCI

del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, sobre actualització de 
l’annex I dels seus Estatuts.

Atès que els vigents estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de 
Tarragona, aprovats per acord de Govern GOV/93/2010, d’11 de maig, estableixen 
a l’article 3, sobre Adhesió de nous membres, que els acords del Consell d’Ad-
ministració que aprovin la incorporació de nous membres al Consorci comporta 
l’actualització de l’annex 1 dels seus Estatuts i s’ha de publicar en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, per al coneixement general.

Atès que el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic del Camp 
de Tarragona va aprovar per unanimitat, en data 14 d’octubre de 2010, l’adhesió al 
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona dels Consells Comarcals de 
l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i Priorat, i dels Ajuntaments 
de Calafell i Falset.

Atès que el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic del Camp 
de Tarragona va aprovar per unanimitat, en data 22 de desembre de 2010, l’adhesió 
al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà.

Es procedeix a actualitzar l’annex 1 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic 
del Camp de Tarragona, el qual es publica adjunt per al seu coneixement general.

Tarragona, 28 de juny de 2011

MIQUEL ÀNGEL BRU ESTEBAN

Secretari

ANNEX 1

Entitats integrants del Consorci (no fundadors)

Ajuntaments
Cambrils
Salou
Vila-seca
Falset
Calafell

Consells Comarcals
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barbera
Priorat
Tarragonès
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