
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-sis de 
setembre de dos mil onze.   
A les dinou hores es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la presidència del Sr. 
alcalde-president, en Carlos Gibert Bernaus, amb l’assistència de les persones 
que es detallen a continuació, i assistit del  secretari de la Corporació a l’efecte 
de celebrar sessió ordinària. 
 
Alcalde-President:  Sr. Carlos Gibert Bernaus 
Regidors:  Sra. Adelina Freixinet Ballesté 
        Sra. Marta Sentís Masip  
        Sr. Josep Maria Vilalta Jordà 
        Sr. Pere Miquel Guiu Vidal 
        Sr. Heribert Sas Serra 
        Sr. David Pouget Guiu 
   
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió ante rior. Havent-se donat a 
tots els membres de la Corporació, juntament amb la convocatòria de la sessió 
còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, tal com preveu l’article 80.2 
del RD.2568/1986 de 28 de novembre, tots els reunits acorden aprovar-la per 
unanimitat i sense cap observació. 
 
2. Donar compte de la correspondència i butlletins oficials.  Es dóna 
compte de la correspondència i Butlletins Oficials que s’han rebut a partir de la 
darrera sessió celebrada, manifestant els assistents quedar-se assabentats 
atès que en relació als assumptes de tràmits s’ha dictat per l’alcaldia la 
resolució pertinent en cada cas. 
 
3. Aprovació de factures.  Sotmeses a consideració de la Corporació les 
factures i pagaments fets per l’alcaldia, s’acorda aprovar les següents amb 
càrrec al pressupost Municipal: 
 

Movistar, juliol-agost 552,29 € 
Salomé Jové, recepció Festa Major, músics i Pesillà 749,55 € 
Josep Ll. Farran Guiu, manteniment C. Cívic i picadora 610,00 € 
Corp. Al. Guissona, material piscines  155,74 € 
Aplicor, cloro per dipòsits aigua 351,17 € 
Sereca Bio, destrucció de tripa 129,82 € 
Mancomunitar d’Aigües de les G., Aigua juny 3.412,56 € 
Mancomunitat d’Aigües de les G., aigua juliol 4.313,66 € 
Mancomunitat d’Aigües de les G., aigua agost 5.2219,13 € 
Ferreteria A. Soler, material  magatzem  2.374,88 € 
SP.activa, mútua agost-setembre 241,34 € 
Bravo, reparació i material rentador 988,84 € 
Llacsa, lloguer terreny rentador, juliol-agost 396,00 € 
Gabinet Casas, asse. Laboral juliol-agost 429,20 € 
Sistemas Digitales Catalunya, juliol-agost i regularització 46,77 € 
Consell Esportiu, socorrista juliol 2.971,04 € 
Consell Esportiu, socorrista agost 2.971,04 € 



Consell esportiu, socorrista setembre 1.054,20 € 
Nayar Systems, línia telèfon ascensor C. Cívic agost/set. 21,24 € 
Jorge MAyor, material oficina 286,86 € 
Som Garrigues, subscripció agost 18,78 € 
Segrianet, neteja municipi dia 7 d’agost 498,96 € 
Músics de Girona, grup Bauma festival 1.298,00 € 
Sounders, servei so festival 3.463,30 € 
Patfran sign, camisetes festival 1.499,19 € 
La Mañaña, anuncis 586,46 € 
Plural Porducions, el Belda i Badabadoc festival 2.360,00 € 
ACMT, grup la Taverna Festival 950,00 € 
Cobla XI de setembre, festival 750,00 € 
Jordi Reixach, actuació DJ festival 200,00 € 
Túbal CCL, actuació Quico el Cèlio, festival 4.720,00 € 
Andreu Hernández, actuació Bufasons festival 386,25 € 
Dani Lleonart, actuació Bufasons festival 386,25 € 
Músics de Girona, actuació Bufasons festival 442,50 € 
P-Musart, actuació Bufasons festival 442,50 € 
Jaume Arbonés, portar llum a la plaça Mònica 992,91 € 
Creu Roja, servei ambulància Correfocs 184,50 € 
Sas Fusters, flors i materials 1.033,68 € 
Agustí Guasch, banderes 120,01 € 
Inmag, material magatzem i butletí elèctric festival 256,44 € 
Constr. Farré Masip, treballs sumideros i mur 2.696,30 € 
Lleigeix Escriu Escolta Català SL, programa Sr. alcalde 472,00 € 
Cemax SL, reparació vehicle del Tinent d’Alcalde 3.449,55 € 
Gestió Publicitat Segre, esquela 224,20 € 
Mercè Masip, material magatzem 105,09 € 
Applus Agroambiental, anàlisis piscines 116,86 € 
Agroindustrial Catalana,  material reg 42,14 € 
Aqualia, donsum aigua reg 293,03 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escoles agost 28,72 € 
Ilersap, anàlisis piscines 69,34 € 
Endesa, consums juny-juliol-agost 4.931,02 € 
 

4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 25/2011 de llicència d’obres a Tarraco Eòlica, per la construcció 
del parc eòlic Solans. 

- Decret 26/2011 de llicència ambiental definitiva a Agroindustrial Catalana 
SCCL, d’una almàssera ubicada a la plaça Joan Perucho, número 4. 

- Decret 27/2011 de llicència d’obres a Telefónica de España SAU, per a 
l’autorització per substituir dos pals de fusta. 

- Decret 28/2011 de llicència d’obres a Llauradó Central de Serveis, S.A., 
per a l’autorització d’obres a l’immoble situat al carrer la Pobla, número 
90, per substituir el paviment de la benzinera. 

- Decret 29/2011 de llicència d’obres a Lluís Martí Perelló, per la reforma 
d’un bany a l’immoble situat al carrer la Pobla, número 62. 

 



5. Acceptació de la subvenció per al funcionament d e la llar d’infants per 
al curs 2010-2011. 5. Acceptació de la subvenció pe r al funcionament de 
la llar d’infants per al curs 2010-2011.  El Sr. alcalde explica als assistents 
que el Departament d’Educació ha enviat una carta on comunica l’import de la 
subvenció per al funcionament de la llar d’infants per al curs 2010-2011, i que 
és de 16.900 €, i que per tal de rebre-la és necessari que el Ple accepti la 
subvenció. 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer.  Acceptar la subvenció per al finançament de la despesa corrent 
ocasionada pel funcionament de les places de Llar d’Infants de titularitat dels 
Ajuntaments per al curs 2010-2011, per import de 16.900 €. 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
6 Adquisició de mobiliari per a la sala de vetlla.  El sr. alcalde explica que 
per tal d’equipar la sala de vetlla s’ha demanat un pressupost a l’empresa el 
Bedaine que va equipar el centre de gent gran, i aquesta ha pressupostat tant 
el mobiliari, com la decoració, les persianes i els complements del bany, el 
preu és de 7.841,10 €. 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que veu el mobiliari molt senzill i que es 
podrien posar uns altres tipus de cadires o posar butaques. 
El sr. alcalde diu que es mirarà quines millores es poden fer. 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer. Comprar a l’empresa el Bedaine el mobiliari de la sala de vetlla. 
Segon. Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
7. Sol·licitud d’un ajut FEDER, Viure al Poble més.  El sr. alcalde informa que 
ha sortit una línia d’ajut FEDER, aquestes ajudes van dirigides a municipis de 
menys de 3.000 habitants, i que per tal de fer la tramitació de l’ajut s’ha 
contactat amb  el Consorci Català de Desenvolupament Local, que depèn de 
l’Associació Catalana de Municipis, aquest treball tindrà un cost de 3.500 € més 
l’IVA corresponent. El sr alcalde explica que el cost total del projecte serà d’uns 
600.000 € i que estarà basat en l’Oliturisme i girarà entorn de tres branques 
turisme, serveis i món de l’oli, i l’ajut que és concedeix és del 50 % però es 
poden demanar altres subvencions, i es preveu finançar-lo també amb els 
ingressos dels parcs eòlics ja que és un projecte de futur. 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer. Sol·licitar l’ajut FEDER, Viure al Poble més. 
Segon. Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
8. Proposta per restablir el servei d’ambulància al s matins.  El sr. alcalde 
informa que va parlar amb l’empresa SSG, que és la que té la concessió del 
servei d’ambulàncies del Departament de Sanitat, per tal de saber el preu del 
servei d’ambulància de les 8 del matí a les 3 de la tarda, les hores en les que 
en aquests moments no hi ha servei, i que és de 44,50 € hora, i que a 



continuació va parlar amb els 7 alcaldes dels municipis on presta servei 
l’ambulància per si estarien interessats en restablir el servei i repartir el cost 
entre els 7 pobles i en principi tots hi van estar d’acord. 
 
Tot seguit proposa presentar aquesta idea al Consell Comarcal, per tal que si 
aquest ho recolza es pugui plantejar al Departament de Sanitat i estudiar entre 
tots la manera de tornar a disposar del servei. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que l’any que ve encara hi hauran més 
retallades en sanitat i que caldria tenir en compte la possibilitat de restablir el 
servei mitjançant els bombers voluntaris. 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer. proposar al consell Comarcal el restabliment de l’ambulància. 
 
9. Aprovació de la moció de suport a l’escola catal ana. El Tribunal Suprem 
espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a 
llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per 
una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa 
un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el 
model d'escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els 
darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua 
i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un nivell de cohesió social 
acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a 
les aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en l'informe PISA 2009 de l'OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l'Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del 
castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç 
en l'acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darreres moviments 
migratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i 
pobles. 
 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer.  Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a 
la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en 
perill el sistema d'immersió lingüística als centre educatius de Catalunya. 
Segon.  Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia 
a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin 
seguir. 
Tercer.  Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 



aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir 
el que diu la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i 
d'aprenentatge en l'ensenyament. 
Quart.  Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunyal, al govern català, al govern espanyol i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el 
Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta 
iniciativa. 
 
10. Aprovació de la moció alternativa a la d’ICV so bre la central Nuclear 
d’Ascó. El Sr. alcalde proposa aprovar una moció alternativa a la d’ICV sobre 
la central nuclear, el regidor Pere Miquel Guiu diu que el grup de CIU 
s’abstindrà de votar, que quan hi ha una moció d’aquest tipus cal consensuar-la 
entre tots i creu que hi ha una sèrie d’incorreccions, que no correspon a 
l’Ajuntament iniciar un debat sobre l’energia nuclear, encara que si que es 
poden donar opinions, i que els acords haurien d’anar més encarats a el que 
nosaltres necessitem com a municipi i reorganitzar aquesta mena de front 
comú dels pobles PENTA de la província de Lleida i obtenir compensacions en 
matèria de seguretat. 
 
El sr. alcalde diu que té constància de l’esforç fet fins ara juntament amb la 
resta de pobles per demanar millores i pregunta si s’abstenen per defectes de 
forma o de contingut de la moció i el regidor Pere Miquel Guiu diu que per la 
forma i algun dels punts del contingut. 
 
El sr. alcalde sotmet a votació la moció, els regidors Pere Miquel Guiu, Adelina 
Freixinet i David Pouget s’abstenen i els regidors  Marta Sentís i Heribert Sas 
voten a favor, el tinent d’alcalde vota a favor i el sr. alcalde vota a favor. 
 
S’aprova la moció següent, per quatre vots a favor i tres abstencions. 
 
Els membres del consistori de la Granadella volem abordar el debat sobre 
l’energia nuclear amb rigor,serietat i responsabilitat. Després del desastre a 
Fukushima i de les seves conseqüències avui encara no del tot previsibles, 
volem tornar a posar sobre la taula el paper de l’energia nuclear. Fins i tot cal 
tornar a avaluar els riscos residuals que tota activitat comporta, que en aquest 
cas és molt important, com s’ha demostrat i no es pot minimitzar. 
 
Creiem que cal un calendari de tancament de les centrals nuclears ubicades a 
Espanya i a Catalunya i definir paral·lelament un gran acord social per anar fent 
el trànsit cap a les energies renovables, de forma que l’any 2025 la generació 
d’electricitat de les centrals nuclears ja no sigui necessària. 
 
Mentrestant s’han d’implantar les millores de seguretat en les existents, i 
renovar les llicències d’operació per períodes no superiors als 5 anys. Caldrà 
també resoldre la gestió dels residus nuclears d’alta activitat, que nosaltres 
creiem que s’ha de fer en magatzems i no en les piscines de les centrals 
actuals que, com s’ha demostrat en l’accident de Fukushima, pot esdevenir un 
problema. 
 



El tancament de les centrals s’ha d’anar fent progressivament, com ja s’ha 
començat a fer durant el govern socialista amb el tancament de la central de 
Zorita l’any 2006 i el programat de la nuclear de Garoña per al 2013, 
assegurant que  la transició cap a les energies renovables es faci garantint el 
subministrament energètic, l’estabilitat dels preus de l’electricitat i la seguretat 
de les operacions de les centrals nuclears. 
 
El ple de l’Ajuntament corda: 
 
Primer.  Demanar al Ministerio de Industria que els nous límits i condicions 
d’operació més rigorosos en matèria de seguretat que ha establert el Consell 
de Seguretat Nuclear al passat mes de juliol s’imposin com a obligatoris als 
propietaris a partir de l’1 de gener de 2012. 
 
Segon.  Demanar al govern de l’Estat l’aprovació d’un calendari de tancament 
de les centrals nuclears, començant per les més antigues, i preveure les 
mesures de dinamització econòmica de les zones afectades per la desaparició 
dels llocs de treballs d’aquestes centrals. 
 
11. Nomenament d’un representant i un substitut al Consorci Garrigues 
per al Desenvolupament del Territori.  El sr. alcalde explica que arran de la 
formació del nou Ajuntament, cal nomenar un representant i un substitut al 
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori, i proposa nomenar 
com a representant a ell mateix i com a substitut al tinent d’alcalde Josep Maria 
Vilalta. 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
 Primer. Nomenar com a representant al Consorci Garrigues per al 
Desenvolupament del Territori al sr. Carlos Gibert Bernaus i com a substitut al 
sr. Josep Maria Vilalta Jordà. 
Segon.  Comunicar aquest acord  al Consorci Garrigues per al 
Desenvolupament del Territori. 
 
12. Assumptes d’urgència.  Atès el que preveuen els articles 51 del RDL. 
781/1986 de 18 d’abril i l’article 83 del RD. 2568/86 de novembre, l’alcalde 
sotmet a consideració de la Corporació la declaració d’urgència per al 
tractament d’assumptes que no figuren inclosos en l’ordre del dia d’aquesta 
sessió, acordant-se per unanimitat, i amb el quòrum que fixa l’article 47.3 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, declarar urgent i tractar en aquesta sessió els 
assumptes següents: 
 
A. Sol·licitud de la línia de financiació “ICO-Enti tats Locals 2011”.  El sr. 
alcalde explica que l’Institut de Crèdit Oficial ha creat una línea de finançament 
destinada a la cancel·lació d’obligacions pendents de pagament derivades de 
l’adquisició de subministres, realització d’obres o prestació de serveis anteriors 
a dia 30 d’abril de 2011, i les condicions són les següents: 
 
Import màxim d’endeutament: import de les factures pendents de pagament 
amb el límit del 25% de la participació de l’entitat local en els tributs de l’estat 
de l’any 2011, descomptats els reintegraments corresponents a les liquidacions 



definitives de l’exercici 2008 i anteriors i minorat per la quantia estimada dels 
interessos de l’operació de préstec. 
Termini: 3 anys sense carència 
Tipus d’interès màxim estimat: 6,5% anual 
Amortització: anual, lineal i constant 
Sense comissions 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer.  Sol·licitar la línia de financiació “ICO-Entitats Locals 2011” amb les 
condicions establertes. 
Segon. Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
B. Elaboració d’un informe sobre la situació econòm ico-financera de 
l’Ajuntament. El Sr. alcalde informa que es va sol·licitar un pressupost a 
l’empresa Faura-Casas, es tracta d’una empresa de solvència contrastada i 
marcarien unes pautes d’actuació, el pressupost puja 5.900 € més l’IVA, i que 
es faria un estudi econòmico-financer de l’any 2010 i de la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i de les despeses fetes, que no serà una auditoria si no un 
estudi econòmic. 
El regidor Pere Miquel Guiu que ell hauria preferit una auditoria, i que si es 
gestiona bé no cal fer un estudi, el sr. alcalde respon que ell en principi també 
preferia una auditoria, però arrel de la conversa amb els representants de 
l’empresa Faura-Casas va creure més convenient que es faci un estudi i que 
tot i que és car, aquest estudi pot ser molt útil. 
 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer. realitzar un estudi econòmic-financer sobre la situació econòmica de 
l’Ajuntament. 
Segon.  Contractar a l’empresa Faura-Casas per realitzar l’estudi econòmic-
financer sobre la situació econòmica de l’Ajuntament. 
 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
13. Precs i Preguntes.  El sr. alcalde explica que un grup de pares dels 
alumnes que van a estudiar a Lleida han demanat que l’Ajuntament doni un 
ajut pel cost d’anar a recollir-los a Llardecans, ja que a la Granadella no arriba 
un autobús a mitja tarda, després d’una deliberació no es considera correcte 
donar aquest ajut. 
 
A continuació diu que es farà una reunió d’associacions per parlar del ral·li 
Catalunya del proper dia 21 d’octubre, ja que es preveu que vingui més gent 
que l’any passat i potser es podrien habilitar pàrquings i obrir el bar de Sant 
Antoni. 
 
La regidora Marta Sentís explica que ja s’han rebut els pressupostos per 
comprar una pissarra digital per a l’escola i es comprarà una que val 2.684€. 



També diu que l’AMPA de l’escola havia demanat que s’instal·lessin persianes 
per protegir les aules del sol, s’han demanat pressupostos per posar-les a 
l’interior o a l’exterior, com que instal·lar persianes a l’exterior és més car 
s’acorda comprar les persianes per posar-les a l’interior de les classes. 
 
El sr. alcalde diu que en relació al que va dir el regidor Pere Miquel Guiu a 
l’anterior Ple de donar un ajut als usuaris del centre de gent gran, que va parlar 
amb la treballadora social sobre quina usuaris podrien necessitar l’ajut, i li va 
dir que el Consell Comarcal disposa d’aquestes dades, es farà un estudi sobre 
quins ajuts es podrien donar. 
 
A continuació el sr. alcalde en relació a la recent mort del Sr. Josep Solé 
Sagarra, i donada la seva trajectòria professional i fill del poble, proposa donar 
al Centre d’Assistència Primària el nom de Dr. Solé Sagarra, i  s’acorda parlar 
amb al família i amb el Departament de Sanitat. 
 
Tot seguit el sr. alcalde explica que el carnisser d’Ulldemolins ha sol·licitat 
utilitzar l’escorxador, també diu que cal pintar el  terra de l’escorxador i que 
s’han demanat pressupostos a empreses especialitzades. 
 
El sr. alcalde informa que l’Ajuntament de Granyena va demanar l’escenari al 
juny i que ara el torna a demanar per la Festa Major, que l’Amar hi ha d’anar 
per muntar-lo i va acordar amb l’alcalde de Granyena que pagaran les hores 
que els ajudi l’Amar. 
 
A continuació explica que en l’altre ple ja es va parlar de la sol·licitud que va fer 
el Sr. Josep Lluís Farran per millorar el davant de casa seva fins a la vorera a 
l’avinguda Dr. Vives, i com que aquest fa dos anys va cedir el terreny de l’altre 
costat de carretera per fer-hi un jardí, s’acorda que l’Ajuntament es faci càrrec 
de millora sol·licitada. 
 
El sr. alcalde informa que la cooperativa va sol·licitar la col·locació d’un hidrant, 
i que aquest també es podria deixar per a l’institut. 
 
Tot seguit explica que el Coto ha sol·licitat que es contracti una persona els 
caps de setmana per vigilar el coto, que actuaria com a dissuasió per als 
caçadors furtius, el tinent d’alcalde diu que el mateix coto podria buscar 
aquesta persona. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que ja han passat dos anys des de que es va 
arxivar de part la declaració de l’església com a bé cultural d’interès nacional,i 
que per tant ja es pot tornar a activar aquesta declaració i parlar amb el 
Departament de Cultura, i que l’Ajuntament ja la va declarar bé cultural 
d’interès local i que caldria tornar a demanar l’1% cultural. 
 
També diu que al dia 5 de novembre es celebra a Lleida el 125 aniversari del 
naixement del sr. Emili Pujol. 
 
El regidor David Pouget diu que en relació a l’ambulància, en l’anterior Ple va 
voler remarcar el paper dels bombers en matèria d’emergències sanitàries, i 



que ha parlat amb el director de l’escola de bombers, de la formació en matèria 
d’emergències sanitàries als bombers voluntaris de la Granadella i que caldria 
enviar un escrit al director general demanant que es faci aquesta formació. 
 
El sr. alcalde diu que pel que fa als bombers voluntaris a l’hora de fer sortides a 
l’hivern és difícil trobar-los, ja que van a l’oliva o viuen fora, això ja passava 
abans quan ells feien el servei d’ambulància. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
dos hores, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                          l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


