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ACTA DE PLE DE 2 D'ABRIL DE 2013 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió ordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència la secretària 
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a 
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
Joan Manuel Pla Casas 
Josep M. Castellà Antich 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Joan Torra Sellarés 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
03.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS 
EN EXERCICIS ANTERIORS. 
 
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS 
RECONEGUDES EN EXERCICIS ANTERIORS. 
 
05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA A L’ÀMBIT DEL SÒL NO 
URBANITZABLE DEL CÀMPING GIRONELLA. 
 
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA, PER LA PRESTACIÓ 
CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN DIFERENTS MUNICIPIS. 
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07.- POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA RESPECTE DE 
L’ARSAL. 
 
08.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 
Envers l’acta del febrer, el Sr. Joan Torra diu que a la pàgina 14, on diu “obrir” 
ha de dir “obeir”. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 5 de febrer de 2013, 
a mà alçada, el resultat de la qual és el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Extraordinari de data 5 de març de 
2013, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 10/2013 fins el número 
30/2013. 
 
El Sr. David Font, dóna compte també d’un Decret d’Alcaldia signat en data 
d’avui de pròrroga del termini de voluntària del pagament de l’IVTM agès que hi 
ha hagut problemes en el repartiment. Es prorroga el termini fins el 6 de maig 
de 2013. 
 
03.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS 
EN EXERCICIS ANTERIORS. 
 
Atès que s’ha procedit a la tramitació per anul·lar drets reconeguts d’exercicis 
anteriors (1998-2006). 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 07/2013. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
1r.- Aprovar l’anul·lació de drets reconeguts de pressupostos tancats dels 
exercicis 1998-2006 per prescripció, per un import de 194.781,97 €, i que 
figuren a l’expedient. 
 
2n.- Sotmetre a informació pública l’expedient, per un termini de 15 dies, 
mitjançant anunci publicat en el B.O.P., i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, per si existeixen interessats que puguin presentar al·legacions o 
reclamacions. 
 
3r.- Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva 
l'anul·lació dels drets reconeguts per prescripció. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font informa que és una depuració d’ingressos i despeses (punts 
separats) d’exercicis tancats (8 exercicis prescrits). Els ingressos no inclouen la 
part d’impostos qual gestió fa l’ORGT, ja que amb la corresponent liquidació es 
procedeix a fer la depuració. 
 
Diu el Sr. Joan Torra, envers els ingressos, que la quantia és exagerada. Creu 
que és un disbarat que l’Ajuntament de Gironella deixi de cobrar aquests diners 
i hagi permès que prescriguin sense fer cap acció per recuperar-los. Això 
provoca una sèrie de problemes. Primer que tindrem 194.000 € menys. Segon, 
que els exercicis d’aquests anys s’han tancat en fals (aquesta quantitat 
distorsiona els resultats). D’altra banda, si hi ha hagut algun any superàvit, 
aquests números han donat lloc a fer crèdits, etc.... En resum l’Ajuntament ha 
funcionat emparant-se amb uns números totalment falsos. D’altra banda no sap 
si l’Ajuntament es pot permetre deixar de cobrar aquest import. A part de tornar 
a repassar la llista, observa que hi ha noms sorprenents (no es pot dir que 
siguin persones o empreses desconegudes). Per tant, entén que és una gestió 
de tresoreria dolenta. Des del 2006 al 2010, ja sabem qui governava. 
 
El Sr. Joan Pujols demana una explicació de com ha anat això. 
 
El Sr. David Font, diu que entre el 2004-2007 governava el PSC-ERC, (alguna 
responsabilitat en no cobrar també tenen). Jo assumeixo la part que em 
correspon, però cada un ha d’assumir la seva. A banda d’això, dir que el gran 
gruix d’aquests ingressos prové del lloguer de La Llar (des de la data que es va 
iniciar el litigi), llicències d’obres (ara ja s’adverteix que si no es fa el pagament 
passa a la via executiva), import de 98.000 € de subvenció d’esports,  
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corresponent a la segona fase de la piscina coberta (anava condicionada a que 
la piscina s’acabés), petites subvencions, etc.... 
 
Diu el Sr. Joan Torra, que, envers la piscina coberta, és el fet més lamentable 
d’aquesta depuració, tota vegada que, aquí, a la sala de Plens, s’havia repetit 
per activa i per passiva, que el final d’aquesta actuació seria aquest: No 
acabar-la i portar resultats negatius (baixa d’ingressos i despesa gastada). Han 
passat diferents equips de govern i ningú ha tirat endavant l’actuació, atès que 
la seva viabilitat era totalment fictícia des del primer dia. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
 
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS 
RECONEGUDES EN EXERCICIS ANTERIORS. 
 
Atès que s’ha procedit a la tramitació per anul·lar obligacions reconegudes 
d’exercicis anteriors (1999-2006). 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 08/2013. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar l’anul·lació d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats 
dels exercicis 1999-2006 per prescripció, per un import de 37.242,86 €, i que 
figuren a l’expedient. 
 
2n.- Sotmetre a informació pública l’expedient, per un termini de 15 dies, 
mitjançant anunci publicat en el B.O.P., i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, per si existeixen interessats que puguin presentar al·legacions o 
reclamacions. 
 
3r.- Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva 
l'anul·lació de les obligacions reconegudes per prescripció. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
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Diu el Sr. Joan Torra, que aquesta quantitat és més raonable. I entén que no és 
un mèrit de l’Ajuntament, sino de la gent que ha de cobrar i s’ha espabilat per 
fer-ho. La quantitat entra dins de la lògica. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
 
05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA A L’ÀMBIT DEL SÒL NO 
URBANITZABLE DEL CÀMPING GIRONELLA. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 7 de febrer de 2012, va 
aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Gironella a l’àmbit del sòl no urbanitzable del Càmping 
Gironella. 
 
Atès que en el període d’informació pública, mitjançant anuncis al BOP, DOGC 
i en el periòdic Regió 7, no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació. 
 
Atès que durant el període d’informació pública es van sol·licitar els informes 
als següents Departaments: 
 
- GRUP DE DEFENSA DE LA NATURA 
- AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
- SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES 
- CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
- OFICINA TERRITORIAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
- AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 
- AJUNTAMENT DE CASSERRES 
- DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL 
- SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PAISATGE I ACCIÓ TERRITORIAL 
- DEPANA 
- DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 
- DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
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Atès que s’ha rebut els informes de les següents administracions: 
 
- OFICINA D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL 
- DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL 
- AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
- DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES 
- DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 
- DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 
 
Atès que en data 12 de març de 2013, els Serveis Tècnics municipals han 
emès informe. 
 
Atès que per Resolució de data 1 d’octubre de 2012 el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, ha atorgat 
conformitat a la Memòria Ambiental de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Gironella a l’àmbit del sòl no urbanitzable del Càmping 
Gironella. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Gironella a l’àmbit del sòl no urbanitzable del Càmping 
Gironella. 
 
2n.- Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Gironella a l’àmbit del sòl no urbanitzable del Càmping 
Gironella, a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Diu el Sr. David Font que amb aquesta aprovació s’han incorporat totes les 
observacions que han dit les diferents Administracions. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
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06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA, PER LA PRESTACIÓ 
CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN DIFERENTS MUNICIPIS. 
 
Vist el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Publiques de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gironella, per la prestació 
conjunta del servei de taxi en diferents municipis. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gironella, per la 
prestació conjunta del servei de taxi en diferents municipis, en els quals es 
permet la prestació del servei en els respectius termes municipals als titulars de 
llicències de taxi de qualsevol d’aquests municipis. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Diu el Sr. David Font que és una proposta que ha fet arribar el Consell 
Comarcal i que els taxistes també hi estan d’acord. Amb aquest conveni els 
taxistes de Gironella podran fer un servei a Berga i tornar a fer el servei de 
tornada a Gironella i alhora obra la porta perquè taxistes de fora de Gironella 
puguin fer serveis aquí. 
 
Demana el Sr. Joan Torra quants municipis s’hi han adherit. 
 
Li diu el  Sr. David Font que de moment hi ha Berga, Gironella, Puig-Reig i 
Gisclareny. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si se sap el pronunciament de Casserres, Sagàs, 
Olvan. 
 
El Sr. David Font diu que no li pot dir de cert. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si aquest conveni està obert a tots els municipis del 
Berguedà. 
 
El Sr. David Font diu que sí, exclusivament als municipis del Berguedà. 
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El Sr. Joan Pujols troba perfecte que hi hagi una sensibilitat pel tema per tots 
els Ajuntaments ja que això és en benefici dels taxistes i ciutadans. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
07.- POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA RESPECTE DE 
L’ARSAL. 
 
En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013, el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que ha de 
modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local 
(LRBRL). Aquest text desconeix la realitat del món local en general i del català, 
en particular. 
 
El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i 
indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el 
mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments 
són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la 
realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i 
la que més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més 
eficiència i eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament 
socioeconòmic del país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió 
social i territorial, i han estat un motor de la transformació de Catalunya, gràcies 
a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. 
 
Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva 
comunitat i que són elegits directament pels seus conciutadans, per la seva 
proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la seva activitat 
professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació 
econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són 
la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de 
les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a 
les seves viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la 
seva cohesió social i territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les 
inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència 
de recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat. 
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L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a 
elegir els seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i 
administrar els seus municipis. 
 
Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un 
millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que 
realitzen els electes locals. 
 
L’ARSAL suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (article 160). Aquest avantprojecte també suposa 
una laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia 
Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garantiesen a tots els 
ens locals de base territorial. Aquesta proposta de reforma de l’administració 
local, amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic, 
contempla mesures que afecten greument l’autonomia local. Aquesta proposta 
tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la 
Carta Municipal de Barcelona. 
 
L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la 
ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, 
que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels 
serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es 
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció 
dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres 
comarques. 
 
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències 
dels ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i 
execució del servei del ciutadà, o fer dependre els interventors de 
l’administració central de l’estat, expressa els objectius de recentralització, 
control i limitació de l’autonomia local que vol executar el Govern de l’Estat. 
 
És lamentable que el Govern de l’Estat hagi transmès injustament a l’opinió 
pública la idea que els ajuntaments són uns malbaratadors quan, en realitat, 
representen només el 14% de la despesa pública global i els hi és imputable el 
4’1% del deute públic. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la 
pròpia administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de 
la despesa pública global i el 65’9% del deute públic mentre que les CCAA 
tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis 
socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic 
global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de 
l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector públic, 
del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal  



 10

 
 
 
 
 
 
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la 
seva pesada estructura. 
 
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament 
que s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació 
dels serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de 
l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals 
que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les 
necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania. 
 
La proposta del govern de l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de 
la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics 
locals per què difícilment una corporació supralocal podrà substituir el 
coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament. 
 
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de 
l'Estat de diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta de reforma 
legal que nega els municipis l'autonomia política i suficiència financera 
irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual. 
 
Segon.‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple 
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una 
autèntica involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma 
de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà 
als nostres veïns i veïnes. 
 
Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres 
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte 
institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis. Qualsevol reforma de 
l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i 
sense estigmatitzacions fàcils. 
 
Quart.‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que 
ja és hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit 
competencial, però també d'un marc de finançament just i suficient, i fer‐ho amb 
rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat municipal i amb visió de 
futur. 
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Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, 
aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial 
recentralitzadora. 
 
El Sr. David Font diu que la moció respon a una petició de no ________ al 
Govern Local a la qual han donat suport tots els partits, excepte el PP. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que l’expositiu és millorable, però els punts dels acords 
són correctes i és on coincidiriem la majoria dels ciutadans. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
08.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Joan Torra obra aquest punt amb els següents precs i preguntes: 
 
a) En quina situació es troba l’Escola d’Art i Disseny en la qual hi havia alguna 
demanda en curs. 
 
El Sr. David Font, informa que ja s’ha celebrat el primer judici que està pendent 
de sentència. De les quatre altres demandes, es té data de judici. 
 
Demana el Sr. Joan Torra, quina opinió té el lletrat municipal. 
 
Diu el Sr. David Font, que no ses sap per on es pot decantar la jutgessa. Que el 
fonament jurídic està perfectament tramitat a l’igual que tot l’expedient per part 
de l’Ajuntament. Una altra cosa és la interpretació dels tribunals (jutgessa en 
aquest cas). 
 
Recomana el Sr. Joan Torra que es reservi partida pressupostària per si hi ha 
sentència desfavorable per l’Ajuntament. 
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I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:27 hores, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 


