SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE DESEMBRE DE 2012
A Cistella, divuit de desembre de dos mil dotze.
Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial i sota la Presidència del Senyor Alcalde Enric
Gironella i Colomer es reuneix el Ple de l´Ajuntament en sessió ordinària de primera
convocatòria, amb assistència dels Regidors senyors Carles Sagué Casellas, Francisco
Vilarrassa Riqué, Moisés Nogué Ribas, Lluís Torrecabota Pedragos, Antonio Bernad
Prats i Bart Bekaert, assistits per la Secretària en funcions de la Corporació que
certifica Na. Catalina Triola Vila.
Oberta la sessió per la presidència a les vint-i-una hores trenta minuts, un cop
comprovada pel Secretari l'existència del "quòrum" que cal perquè pugui ser iniciada,
es passa a tractar dels temes inclosos en l'ordre del dia.
01 APROVACIO ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26.11.12
El senyor Alcalde donant compliment al que disposa l'art. 91 del R.O.F.R.J.E.L. demana
si existeixen observacions a formular per algun membre de la Corporació contra l’acta
de la sessió distribuïda amb la convocatòria, sense que se’n manifesti cap, es donen
per aprovada l’acta de la sessió ordinària de 26.11.12.
02 DESPATX OFICIAL.- És dóna compte dels següents escrits i disposicions d’interès
general:
Consell Comarcal Alt Empordà comunica la quota de manteniment dels Serveis socials
bàsics per l’any 2013. Essent la quota establerta al nostre ajuntament de 2.306,02
euros.
El Consorci Salines Bassegoda comunica que les quotes dels membres del consorci per
al proper exercici 2013, serà d’import igual a l’aplicat durant l’exercici 2012,
corresponen a aquest ajuntament una quota anual de 851,84 €.
2.1 ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPSALUT
- Programa Pm07, de suport econòmic per a la realització d’activitats de
promoció de la salut.
DIPSALUT comunica acord adoptat pel Consell Rector de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), pres en data 20 de novembre de
2012 el qual va aprovar concedir a aquest Ajuntament de Cistella una subvenció
d'import 5.950,79 euros, amb destí al finançament de despeses per a la realització

d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables, dins el programa de suport
econòmic Pm07 del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell Rector de l’Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), d’import 5950,79€ euros i per
finançar les despeses de realització d’activitats de promoció de la salut.
Segon.- Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament d’aquests ajuts.
Tercer.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Comprometre’s formalment a aplicar únicament al projecte a què va destinat
l’ajut atorgat
03 APROVACIO DE FACTURES
Per unanimitat de tots els assistents són aprovades les factures i pagaments
relacionats tot seguit, autoritzant-se el seu pagament:
A E.S.Maset,S.A., subministrament gasoil per Escola, 960,00 €; a Agri Energia,S.A,
subministrament energia elèctrica, lect.1/11/12 a 1/12/12, Rf. Edifici Pl.Major, 4,
792,53 €.; a Movistar, facturació desembre/12, Rf. Móbil 683621383, 52,03 €; a id.
idem. Rf. 972546109, 36,34 €; a id. idem. Rf. 972546794, 22,59 €; a id. idem. Rf.
972546539, 34,98 €; a id. idem. Rf. 972547093, 80,69 €; al Consell Comarcal Alt
Empordà, servei recollida d’animals abandonats 4/tr/12, 87,55 €; a Fèlix Jaume, fra
12001676, data 26/11/12, subm. material, 11,13 €; a NACEX, fra A 29924, data
30/11/12, 8,51 €.
04 PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA.
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu
a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells

adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori,
tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament , per unanimitat dels set membres assistents i que
la composen, pren els acords següents:
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en
la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions
que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que
està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de
llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
05 PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA DE 26 DE SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI
DETERMINAR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR COL·LECTIU MITJANÇANT
UNA CONSULTA.
Antecedents
Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents
propostes polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació
catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part
d’aquestes propostes s’han articulat des dels municipis catalans, durant anys les
úniques institucions de les que hem disposat per vehicular políticament el catalanisme.
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat nacional al
si de l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a canvi del
reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot i que una part
d’aquest catalanisme polític també ha comptat amb partidaris de l’Estat propi des dels

seus inicis, cercant en el concert de les nacions el marc de relació estable i de bon
veïnatge amb la resta de pobles d’Europa.
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat
Espanyol mentre construïa i enfortia la democràcia, superada la llarga nit del
franquisme, el balanç és clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim
com a societat malgrat els avenços assolits.
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb una
clara voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma molt
significativa, amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia
de 2006. Un fet que s’ha vist agreujat per l’incompliment dels compromisos adquirits
amb el Govern de la Generalitat, la manca d’inversions molt menor al pes econòmic
sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura
catalanes i un dèficit fiscal galopant que posa en risc la cohesió social i el progrés
econòmic.
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a diferents
actors socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat propi, com la resta
d’Estats europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés
econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o
condició.
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat inajornable
per una part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així es pot entendre
que el passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes
protagonitzessin la manifestació més massiva que ha vist mai la ciutat de Barcelona
que, de manera pacífica i democràtica, van sortir al carrer demanant clarament que
Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. Un anhel que, segons totes les enquestes,
és compartit per una majoria de la societat catalana, que veu en l’instrument d’un
Estat l’eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat.
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta evolució ja
sigui per haver acollit les consultes populars per la independència de Catalunya
organitzades per la societat civil, ja sigui per haver estat capdavanteres amb diverses
iniciatives arreu del territori, demanant la creació d’una hisenda pròpia, una
administració fiscal, una de justícia, tot apel·lant a l’esperit cívic europeu per donar
suport a la independència de Catalunya.
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el
Govern de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja sigui com a
organismes de recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat arran de l'àmplia
experiència en tributs que tenen, i que la signatura d'un conveni de col·laboració entre

l'Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions provincials catalanes busca
establir les bases de la futura hisenda pròpia.
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràtica
seu futur col·lectiu i instava el govern a fer una consulta a la ciutadania sobre
possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament dins
propera legislatura.
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Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin
decidir amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces
polítiques parlamentàries i pel President de la Generalitat.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament , per unanimitat dels set membres assistents i que
la composen, pren els acords següents:
PRIMER. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques expressa el seu
reconeixement i es felicita per l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del
passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona, sota el lema “ Catalunya nou Estat
d’Europa.
SEGON. Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la
construcció nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han estat en
període democràtic l’administració més habitual per fer participar els ciutadans en els
afers públics i d’interès general.
TERCER. Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents d’encaix de
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense
recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
QUART. Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el poble
català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de
garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el
foment de la cultura i la llengua pròpies.
CINQUÈ. Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents socials i
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest
procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat
internacional, la Unió Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania de
Catalunya pugui determinar el futur col·lectiu en un marc de plena llibertat, respecte al
pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap
mena.

SISÈ. Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de
Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant
una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat
d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura.
SETÈ. Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per impulsar la
tasca d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la consulta abans
esmentada a la ciutadania, així com la posada en marxa d’una hisenda pròpia dins la
propera legislatura.
VUITÈ. Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència
del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
06 PROPOSTA ACORD RATIFICACIÓ ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
ADJUDICAT A LA SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN FENOSA COMERCIALS, SL (Exp.
1/2009)
Antecedents
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat,
destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión
Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de
l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa
adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des
de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011.
Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena
del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel
període de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la
seva signatura en data 14 de novembre de 2011.
Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del
termini d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya
(expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL
en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de
desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de
l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en
data 16 de novembre de 2012.

Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives
particular per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas
natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada
d’un any, fins el 31 de març de 2014, prorrogable de mutu acord entre les parts fins a
tres més. En la part expositiva d’aquest acord es preveu un calendari de licitació que
finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta
electrònica dins del proper mes de gener de 2013.
Cinquè. En data 19 de desembre de 2011 aquest Ajuntament va aprovar l’adhesió a
l’Acord marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL.
Fonaments de dret
1.- Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.
2.- La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord
marc i dels seus contractes derivats.
3.- La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de
l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment aquest Alcaldia proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. RATIFICAR l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’electricitat, tramitat
com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya i
adjudicat a Unión Fenosa Comercial, SL, pel que fa al període que va des de l’1 de
gener al 31 de març de 2013 d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus
actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS
que figuren a l’annex d’aquest acord.
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament
Local de Catalunya.

Tercer.- Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
Sotmès a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels set
membres assistents i que la composen, queda aprovada l'anterior
proposta .

Quart.- Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, Enric Gironella i Colomer, perquè realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors, així com per subscriure els
documents necessaris per la seva efectivitat.

OLGA SERRATS JUANOLA, Secretaria interventora de l’Ajuntament de Cistella,
CERTIFICO: Que en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 18 de
desembre de 2013, es van prendre entre altres, el següent acord:
07 PROPOSTA D’APROVACIO DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2013 I DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL
Vist el projecte de Pressupost general d’aquest Ajuntament per a l'exercici de 2013 i
l'expedient instruït a l'efecte, que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució,
Atès que el pressupost de la Corporació figura equilibrat en els seus estats de despeses
i d'ingressos,
Atès que el procés per a la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals,
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció,
D'acord amb el que estableixen els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i els articles 2 i següents del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual
es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei abans esmentada,
aquesta Presidència PROPOSA a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2013,
l’import consolidat del qual en el seu estat de despeses i ingressos és de TRES-CENTS
UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (
301.842,56 €) , d’acord amb els següents:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VII

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES,PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

59.224,96
8.000,00
32.069,79
124.468,92
50,00
81.428,89
305.242,56

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

90.565,27
90.453,71
650,00
18.300,00
84.685,38
11.388,20
9.200,00
305.242,56

Segon.- Aprovar les Bases que serviran per la seva execució.
Tercer.- Trametre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler d’anuncis, de
conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Quart.- El pressupost s’entendrà aprovat definitivament si no s’hi formula cap
al·legació o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Cinquè.- Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya.
Sisè.- El pressupost entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per capítols,
del pressupost general de l’entitat, en el Butlletí Oficial de la Província.
Setè.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció en relació a l’evaluació
del compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vuitè.- Aprovar la Plantilla de personal funcionari, laboral i eventual, i la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Cistella, que s’uneix com annex, al pressupost.
Novè.- Ordenar la publicació íntegra de la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Pau al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació, i
trametre’n una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat, en compliment amb l’art.28 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

Sotmès a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels set
membres assistents i que la composen, queda aprovada l'anterior
proposta .

I perquè així consti, expedeixo el present certificat, amb el vist i plau del Sr., alcalde, a
Cistella, 15 de gener de 2013.
VIST I PLAU
SR ALCALDE
ENRIC GIRONELLA COLOMER

08 ASSUMPTES URGENTS
El Sr. Alcalde en compliment del que es disposa en l'article 91.4 del R.O.F.R.J.E.L.,
abans de passar al torn de precs i preguntes demana si algú desitja sotmetre al Ple, per
raons d'urgència, assumptes no inclosos en l'ordre del dia, manifestant-se tots els
assistents en sentit negatiu.

09 PRECS I PREGUNTES
Finalment es passa al torn de precs i preguntes, manifestant els membres assistents no
tenir-ne cap a fer. El Secretari manifesta que no s'ha rebut cap pregunta escrita,
tancant-se tot seguit el torn per la Presidència.

I no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència s'aixeca la sessió
essent les vint-i-tres hores trenta minuts, de la que estenc aquesta acta que signen tots
els assistents.
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