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ACTA  NÚM. 6  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 2 DE JUNY DE 2017 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 2 de juny de 2017, es reuneixen sota la presidència 
de l’alcalde accidental, el Sr. Rubén Alegria Maureso, primer tinent alcalde que substitueix al Sr. 
Roger Aviñó i Martí, l’alcalde-president de la Corporació, que no ha pogut assistir, i els regidors que a 
continuació es relacionen, per dur a terme la sessió ordinària, del Ple de l’Ajuntament a la qual han 
estat convocats en temps i forma: 
 
 

- Jaume Lafarga Falcó (Més per Xerta) 
- Gerard Morales Arasa (Més per Xerta) 
- Samuel Josep Campanero Sala (Més per Xerta) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (PdCAT)  
- Daniel Crivellé Egea (PdCAT) 
 
No hi assisteix, a part del Sr. Roger Aviñó i Martí, alcalde-predident i excusa la seva absència 
el Sr.: 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (PdCAT) 

 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Roser Guinart Subirats, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la 
vàlida constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de 
l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 111/2017 de 30 
de maig de 2017, tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció d’un punt a l’ordre 
del dia: “Proposta aprovació compromís de finalització de la redacció del pla local de joventut de 
Xerta”, atès que ja s’havia enviat la convocatòria del Ple i seria convenient donar-li tràmit. Per tant, 
se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents la urgència i la introducció 
d’aquest punt; es tractaran els següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta aprovació Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals. 
3. Proposta aprovació provisional de la Modificació Puntual 005 del pla d’ordenació urbanística 

municipal, àmbit Casa Bayot. 
4. Proposta aprovació acord de convivència i unitat entre els ajuntaments i l’agrupació de 

penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre a favor de la festa dels bous. 
5. Proposta aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 

ajuntaments de la comarca del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu 
d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre avant. 

6. Moció per al desmantellament de les instal·lacions del Projecte Castor. 
7. Proposta aprovació compromís de finalització de la redacció del Pla local de joventut de Xerta 
8. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
9. Precs i preguntes. 
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01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 5 de 5 de maig de 2017 
 
02.- PROPOSTA APROVACIÓ PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS 
FORESTALS 

 
Una bona part dels municipis estan situats en zones amb un risc d’incendi forestal i amb una alta 
vulnerabilitat respecte la protecció dels nuclis de població i de les urbanitzacions, aquestes son les 
anomenades Zones Interfase, situades entre la zona urbana i el medi forestal. 
 
Els ajuntaments tenen l’obligació directa per la Llei 5/2003 de 22 d’abril de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals,  de redactar i aprovar el Plànol de delimitació.  
 
La Llei 2/2014 va crear noves obligacions als ajuntaments, ja que la modificació ampliava el seu àmbit 
a tots els nuclis de població, urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals, 
sense excepcions.  
 
En el Plànol de Delimitació, es localitzen les franges de protecció d’incendis, alhora que també és el 
document que defineix, entre d’altres, els mapes de detall amb les finques afectades pels treballs de 
neteja de les franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les urbanitzacions, nuclis i 
edificacions. 
 
Per tot això, en data 13 d’octubre de 2015 l’Ajuntament de Xerta va demanar assistència tècnica a la 
Diputació de Tarragona per a la redacció de l’esmentat Plànol de delimitació segons preveu la Llei 
5/2003.  
 
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del SAM Diputació de Tarragona  ha 
redactat el Document d’acompanyament amb el Plànol de delimitació de les mesures de prevenció 
dels incendis forestals al municipi de Xerta 
 
De conformitat amb l’article 2 de la Llei 5/2003, modificat per la Llei 2/2014, es proposa al ple. 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis 
forestals al municipi de Xerta 
 
Segon.- Iniciar el tràmit d’informació pública d’un mes amb la corresponent publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i a l’etauler. 
 
Tercer.- Sol·licitar Informe a la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura Ramaderia,  
Pesca i Alimentació.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
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03.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 005 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, ÀMBIT CASA BAYOT 

ANTECEDENTS 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió ordinària de data 7 d’abril de 2017, va aprovar 
inicialment la modificació PUNTUAL 005 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ÀMBIT 
CASA BAYOT (en endavant, POUM). 
 
2. L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT núm. 78 de 24 d’abril de 
2017), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7354 de 21 d’abril de 2017), en un 
diari (L’Ebre de 21 d’abril de 2017) i a través del web www.xerta.cat.  També es va donar audiència 
als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit de la modificació que es vol portar a 
terme i es van demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències. 
 
3 Finalitzat el termini d’informació pública, no s’han presentat al·legacions segons el certificat que 
consta en l’expedient.  
 
4. S’han rebut els següents informes sol·licitats als diferents organismes: 
 
- Informe Departament d’Interior. Serveis Territorials Terres de l’Ebre (RE 1/2017/510-2) 
- Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat Oficina de Medi Ambient de les Terres 

de l’Ebre (1/2017/517-2) 
- Informe de l’ACA. (RE 1/2017/564-2) 
- Informe de l’ICGC (RE 1/2017/651-2) 
 
I avui al matí s’ha rebut l’informe de Cultura que és favorable però amb les següents condicions: 
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Els ajuntaments amb els quals confina l’àmbit territorial objecte de la modificació, no s’han 
pronunciat.  
 
Per això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord, que s’ha de prendre per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació PUNTUAL 005 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL, ÀMBIT CASA BAYOT, i tota la resta de documentació que la conforma incloent les 

observacions fetes pels informes rebuts pels Departaments. 

Segon. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Tercer. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament.  
 
Quart. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Després d’un breu debat sobre els condicionants introduïts pel Departament de Cultura, se sotmet a 
votació i s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de l’alcalde accidental i els quatre 
regidors de Més per Xerta i l’abstenció dels dos regidor del PDCat. 
 
04.  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT DEL 
DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 2017 DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE 
AVANT 

El Consell Comarcal ha fet arribar a l’Ajuntament el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Xerta, per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre 
del projecte Baix Ebre avant, el qual obra en l’expedient. 
 
La posada en marxa d’aquest dispositiu,  té per objecte l’organització i l’execució d’accions de suport 
a les persones en situació d’atur  que s’implementaran des del projecte Baix Ebre Avant durant l’any 
2017. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 
aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta, per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix 
Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre avant. 
 
2. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
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4. Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del  conveni 
signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
05.  PROPOSTA APROVACIÓ ACORD DE CONVIVÈNCIA I UNITAT ENTRE ELS AJUNTAMENTS I 
L’AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L’EBRE A FAVOR DE LA FESTA 
DELS BOUS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els espectacles tradicionals amb BOUS configuren un element central en les celebracions populars 
d’un bon nombre de poblacions del nostre territori principalment, però també d’altres zones de 
Catalunya. Els primers indicis de la festa daten del segle XVI, i va ser durant els segles XVIII i XIX que 
es va anar estenent per diversos municipis de les Terres de l’Ebre i de la resta de Catalunya. 
 
El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat, els bous a la mar, els 
desencaixonaments de bous cerrils marquen tot el ritme festiu d’un esdeveniment extraordinari, 
propi de les arrels més profundes de Catalunya. 
 
El flux econòmic que aquesta TRADICIÓ reporta, els llocs de treball que genera i el patrimoni genètic 
incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem d’aquests animals, motiven que aquest 
esdeveniment sigui únic. 
 
L’experiència acumulada en l’aplicació del codi de bones pràctiques porta a considerar la 
conveniència de garantir en un marc normatiu l’exercici d’aquesta activitat. És per tant, el marc 
normatiu aprovat l’any 2010 el que regula actualment la festa dels bous sota tres eixos fonamentals: 
RESPECTE, PROTECCIÓ a la festa i els animals i SEGURETAT cap a les persones. 
 
És per tot l’exposat que volem consensuar per escrit un ACORD amb els representants dels 
ajuntaments del nostre territori i de la resta de municipis amb tradició taurina a Catalunya, màxims 
responsables en l’organització dels espectacles taurins, uns punts que destaquem a continuació: 
 

· RESPECTE i PROTECCIÓ de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre que regula les festes tradicionals amb 
bous i que va ser aprovada per un ampli consens al Parlament de Catalunya amb 114 vots a favor 
dels 135 diputats que conformen el nostre Parlament. 
 
· DEFENSA i PROMOCIÓ de totes i cadascuna de les diferents modalitats en les que es sustenta la 
festa dels bous i que estan degudament redactades al marc normatiu. Una feina que haurien de fer 
les administracions locals i que DIVULGUI sense complexes la singularitat d’aquestes festes i que no 
hem d’oblidar que és un tret d’identitat del nostre territori al que tots hauríem de donar VALOR. 
 
· COMPROMÍS en creure amb la TRADICIÓ d’aquesta festa, amb la CULTURA  per al que treballem i 
amb els SENTIMENTS i UNITAT  de la que és capaç de generar la festa dels bous per mig de la 
convivència de les persones i dels nostres pobles. 

 
Per tot això es proposa al ple: 
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Únic. Aprovar la signatura d’aquest document i que serveixi com a un gran ACORD d’unitat i 
convivència d’un territori a favor de la festa dels bous. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
06.- MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE CASTOR. 

 
MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE CASTOR 
 
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres grans 
infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com 
a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta 
d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis 
de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.  
 
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així 
com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per la Plataforma en 
Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat l’oposició al projecte. Han estat 
diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han presentat des 
de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, l’opacitat, els dubtes i les 
possibles irregularitats que oferia el projecte.  
 
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en què es 
detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de les instal·lacions, i 
es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A 
més, també es va saber que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de manera 
que, a la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va ser com només s’hi va poder presentar una 
única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el principal accionista de l’empresa 
gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria 
d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 
17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.  
 
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després que 
s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri d’Indústria i Energia 
ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que encara estava en fase 
de proves i que, per tant, no estava operativa. 
 
El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del mateix any 
el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a Enagás la hivernació de les 
instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una 
indemnització a l’empresa concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius 
interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el rebut del gas.  
 
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit amb 
anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí Castor va originar el miler de 
terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del Castor no 
va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, malgrat la proximitat d’una 
falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com l’Institut Geològic de 
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Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la necessitat 
de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat. 
 
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de desmantellar 
quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost anual de 15,7 MEUR que 
també recaurà en la factura del gas que paguen els consumidors.  
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i terrestres 
del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van 
autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor, el grup municipal 
“Més per Xerta” proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas submarí 
Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les instal·lacions marítimes i 
terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds afectades pel gasoducte, 
l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i 
l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els 
casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris. 
 
SEGON. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment de les 
accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els ajuntaments i 
governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor. 
 
TERCER. Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat de les 
instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una auditoria 
tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona 
que va patir els sismes. 
 
QUART. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació contractual, 
administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el 
procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el 
dèficit generat per aquesta actuació. 
 
CINQUÈ. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió 
d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van 
autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre les 
accions legals pertinents que se’n derivin. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Energia, a tots 
els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió europea. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
07.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPROMÍS DE FINALITZACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT DE XERTA 

 

L’Ajuntament de Xerta disposava d’un Pla Local de Joventut 2011-2015 que ha caducat. 
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L’Ajuntament de Xerta, considera interessant executar projectes i fer accions en matèria de joventut 
a Xerta i per això està elaborant el nou Pla Local de Joventut, amb un resum de la diagnosi i les 
actuacions anuals.  
 
Existeix la possibilitat que la Direcció General de Joventut atorgui subvencions per a l’execució 
d’aquests projectes i accions.  
  
 Per tot això es proposa al ple: 
 
Únic. Aprovar el compromís d’acabar de redactar el Pla Local de Joventut de Xerta i presentar-lo 
abans del 30 de setembre de 2017. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
08.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA. 

 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria de l’anterior ple  
fins a la de convocatòria del present, és a dir, del Decret núm. 93 al 111: 
 

93 02/05/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures abril 2017 

94 02/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

95 04/05/2017 GUAL Autorització baixa gual  

96 04/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

97 05/05/2017 URBANISME Llicència d'obres actuació sense Projecte 

98 09/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

99 10/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

100 11/05/2017 SUBVENCIONS 
Aprovació memòria i acolliment subvenció àrids 
reciclats 

101 11/05/2017 INTERVENCIÓ 
Reintegrament al SOC import restant després de 
compensació de deutes 

102 12/05/2017 PERSONAL 
Contractació personal administratiu per substitució 
de baixa maternal 

103 18/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

104 18/05/2017 CONNEXIÓ XARXES Llicència connexió xarxes municipals 

105 23/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

106 25/05/2017 TRIBUTS Anul·lació rebut ICIO 

107 25/05/2017 CONTRACTACIO 
Requeriment documentació a empresa per 
adjudicar contracte d'obres 

108 25/05/2017 GUAL Substituició placa gual 

109 29/05/2017 TARGETES D'APARCAMENT Autorització expedició  targeta d'aparcament 

110 30/05/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

111 30/05/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Ordinari juny 2017 
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09.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Crivelle pregunta quin balanç se’n fa de la Fira del Cítric. El Sr. Alegria respon que 
econòmicament molt millor que els altres anys, tot i que, un tema diferent és la quantitat de 
persones que la van visitar o hi van assistir... El Sr. Alegria comenta que li farà arribar els números de 
la Fira perquè ara no els té al davant. 
 
 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, l’alcalde accidental posa fi a la 
sessió quan són les 22:40 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que 
s’estén en nou (9) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 


