
 
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 07/15 
 
Data: 20 de juliol de 2015 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:40 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Carles Navarro i Solsona (SA) 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) (alcalde) 
- Marc Graus i Ballús (CiU)  
- Francesc Mas i Vidal (CiU) 
- Josep Subirana i Jové (ERC) 
- Mai Alsina i Galán (ERC) 
- Adrià Rebolledo i Garcia (ERC) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 La Sra. alcaldessa declara oberta la sessió i  es passen a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia: 
 
1 – ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
 
 Atès el que disposa l’apartat a) de l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
 Atès que durant les darreres 5 legislatures s’han realitzat les sessions 
ordinàries cada dos mesos. 

Considerant que aquest període és l’idoni per a una corporació de les 
característiques d’Avià,  es proposa l'adopció dels següents acords: 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2015 

 



Primer. Realitzar sessions ordinàries del ple amb una periodicitat de dos 
mesos, a comptar des del dia 21 de setembre de 2015. 
Segon. Convocar, a tots els efectes legals, les sessions mitjançant tramesa de 
la convocatòria i de les propostes d’acord per correu electrònic a les adreces 
electròniques que els regidors indiquin al secretari de la corporació, amb una 
anticipació d’ almenys 48 hores. 

El dia habitual per a la celebració de les sessions es fixa en els dilluns i 
l’hora a les 21:00 hores. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS. 
 
 Atès el que disposen els articles 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 Atès que el grup municipal de CiU ha demanant la constitució d’una 
comissió informativa i de consulta de caràcter urbanístic. 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Constituir com a comissions informatives permanents la Comissió 
especial de Comptes, la Comissió municipal de delimitació i la Comissió 
informativa i de consulta de caràcter urbanístic. 
Segon. Determinar la composició de la Comissió especial de Comptes amb les 
següents persones: 
- Per “Som Avià”:  Elisenda Martí i Valls  
- Per ERC: Adrià Rebolledo i Garcia 
- Per CiU : Marc Graus i Ballús 
Tercer. Establir que la Comissió municipal de delimitació estarà formada per: 
- Alcaldessa: Patrocini Canal i Burniol 
- Dos regidors: Llorenç Altozano i Sevilla i Josep Subirana i Jové 
- Tècnic: Salvador Travesa i Justo 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia 
Quart. Determinar la composició de la Comissió Informativa i de Consulta de 
caràcter Urbanístic, amb les següents persones: 
- Per “Som Avià”: Elisenda Martí i Valls 
- Per ERC: Josep Subirana i Jové 
- Per CiU : Francesc Mas i Vidal 
- Tècnic: Salvador Travesa i Justo 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
 Atès que l’Ajuntament d’Avià està representat en diversos òrgans 
col·legiats i forma part de consorcis i associacions , amb la constitució del nou 
cartipàs, és necessari tornar a nomenar els representants locals en els 
mateixos. 

Per això, es proposa l’adopció dels següents acords: 



Primer. Nomenar els següents representants municipals als òrgans que 
s’esmenten: 
• Junta de Govern local: Patrocini Canal i Burniol 

Ramon Gangolells i Vilardell 
Josep Subirana i Jové 
Mai Alsina i Galán 

• Al Consell Escolar: Carles Navarro i Solsona 
• Al Consell Escolar Municipal:  Carles Navarro i Solsona 
• A  la Junta de l’Ateneu d’Avià: Patrocini Canal i Burniol  
• A la Comissió mixta Ajuntament-Ateneu:  Patrocini Canal i Burniol (SA) 

Llorenç Altozano i Sevilla (CiU) i 
Mai Alsina i Galán (ERC) 

• A l’Agència de Desenvolupament del Berguedà: Patrocini Canal i Burniol 
• A la junta de l'A.D.F. "Montesmon" : Josep Subirana i Jové 
• A l’Associació de propietaris forestals Berguedà Verd: Carles Navarro i 

Solsona  
• A la Comissió de seguiment del contracte d’aigua: 

-Alcaldessa: Patrocini Canal i Burniol 
-Per Som Avià: Ramon Gangolells i Vilardell 
-Per ERC: Josep Subirana i Jové 
-Per CiU: Llorenç Altozano i Sevilla 

* A la Comissió de seguiment del Centre de dia: 
 -Alcaldessa i per Som Avià: Patrocini Canal i Burniol 
 -Per ERC: Mai Alsina i Galán 
 -Per CiU: Marc Graus i Ballús      
Segon. Autoritzar a la Junta de Govern local perquè modifiqui, sempre que ho 
consideri oportú, les representacions anteriors. (Paràgraf no aprovat) 
 
 El Sr. Llorenç Altozano proposa que, com que les diferents comissions 
han estat nomenades pel Ple, no sigui la Junta de Govern qui les pugui canviar, 
mantenint la competència en el Ple. 
 Per unanimitat s’accepta l’esmena del Sr. Altozano i l’acord també és 
aprovat per unanimitat, traient l’apartat segon. 
 
4.  CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA 
DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DE LES DELEGACIONS 
CONFERIDES ALS REGIDORS. 
 
 Mitjançant els Decrets d’alcaldia 40/15 i 41/15, de 25 de juny, s’han 
acordat els següents nomenaments i delegacions: 
-     1r. Tinent d'alcalde: Sr. Ramon Gangolells i Vilardell, regidor d’Obres, 
serveis i camins. 
- A la Sra. Elisenda Martí i Valls, regidora d’Urbanisme i Cultura. 
- Al Sr. Albert Caellas i Cardona, regidor de Joventut, Festes i Participació 

Ciutadana 
- Al Sr. Carles Navarro i Solsona, regidor d’Ensenyament i Pagesia 
- Al Sr. Josep Subirana i Jové, regidor de Medi Ambient, Qualitat de vida i 

Sanitat. 
- A la Sra. Mai Alsina i Galán, regidora de Noves Tecnologies, Comunicació i 

Formació. 



- Al Sr. Adrià Rebolledo i Romera, regidor d’Esports, Governació i Hisenda. 
La direcció i gestió dels assumptes no relacionats anteriorment i 

específicament Atenció a les persones, Associacions, entitats i barris, serà 
portada per l' alcaldia. 
 En conseqüència, es proposa al Ple: 
Únic. Donar-se per assabentat dels nomenament de tinent d’alcalde i 
regidors/es delegats/des de l’actual equip de govern. 
 
 El Ple es dóna per assabentat, sense intervencions. 
 
5. NOMENAMENT DE TRESORER MUNICIPAL. 
 

Atès que l’article 2.f. del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional disposa “... en les corporacions locals amb secretaries de classe 
tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a membre de la corporació o a 
funcionari de la mateixa”. 

Atès que recentment la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es 
modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació 
del sector públic modifica en la seva Disposició final segona la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
afegint-hi una disposició transitòria setena referent al règim transitori dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. Segons 
aquesta disposició, mentre no entri en vigor el Reglament previst a l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, manté la seva vigència la normativa reglamentària referida 
als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació del citat article, entre ells el 
tresorer. 

Atès que no és possible que les funcions de tresoreria i recaptació siguin 
desenvolupades per un funcionari d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, ni per funcionari de carrera de la Diputació Provincial o 
entitats equivalents, procedeix que sigui un funcionari de carrera de la 
corporació qui presti el servei. 
 Per això, es proposa: 
Únic. Mantenir el nomenament com a tresorer de la corporació al funcionari de 
carrera municipal Sr. Antoni Magem i Barniol. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. ESTABLIMENT DE RETRIBUCIONS I GRATIFICACIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
 Atès el que disposa l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, segons redactat donat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local. 
 Pel Grup de CiU s’ha demanat l’establiment d’una assignació econòmica 
mensual de 30 € per regidor i mes, pel normal desenvolupament de les tasques 
pròpies del grup. 



 Atès que la voluntat municipal és mantenir, de manera global, la 
quantitat que en el pressupost de la corporació de 2015 es va destinar a 
retribucions i indemnitzacions de càrrecs públics, es proposa l’adopció dels 
següents acords 
Primer. Desestimar la sol·licitud del grup de CiU d’establir una assignació 
econòmica mensual als grups municipals, mantenint les indemnitzacions per 
assistència al ple. 
Segon. Establir, a efectes del 14 de juny de 2015, una dedicació parcial del 50 
% de l’alcaldia, amb una retribució bruta mensual de 880,60 euros, amb 12 
pagues a l’any. 
 No es percebran indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la 
Junta de Govern ni del Ple. 
Tercer. Establir, també amb efectes del 14 de juny de 2015, les següents 
indemnitzacions als regidors per assistència a les sessions d’òrgans col·legiats: 
- Per assistència als plens :  87,17 euros per regidor i sessió. 
- Per assistència a les juntes de govern : 190 euros per regidor i sessió. 
Quart. Establir en 0,22 euros/Km. la gratificació per desplaçaments en vehicle 
particular relacionats amb la gestió municipal. 
Cinquè. Actualitzar cada any, de manera automàtica, tots els imports aprovats 
amb el percentatge d’increment dels preus de consum a Catalunya, si aquest 
és positiu o mantenint els imports si és negatiu. 
 

La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + ERC) i 3 vots en 
contra (CiU) 
  
 En el torn d’intervencions, el Sr. Altozano opina que la proposta  
d’establir una assignació per grups s’hauria d’haver tractat a part. Tampoc 
estan d’acord en l’increment de sou de l’alcaldessa, que és d’un 24 per 100, 
disminuint la dedicació, que passa del 70 al 50 per 100. 
 La Sra. Patrocini Canal diu que ell havia mantingut la dedicació que tenia 
ella fa 4 anys però que no el complia i que ella s’ha posat el mateix sou que 
tenia ell. 
 Continua dient que les indemnitzacions s’han redistribuït, de manera que 
el tinent d’alcalde cobra el mateix que els altres regidors, però en conjunt s’ha 
mantingut el que estava pressupostat. 
 El Sr. Altozano li contesta que com ho sap que no tenia la dedicació.... 
 La Sra. Canal reitera l’opinió de que el Sr. Altozano no tenia la dedicació 
del 70 per cent. 
 El Sr. Francesc Mas ... 
 
7. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
 Atès que la Junta de Govern local va ser creada per acord del Ple de 
data 30 de juny de 1995. 
 Atès que es vol continuar donant contingut a la Junta de Govern Local, 
es considera convenient mantenir, amb les modificacions normatives que s’han 
introduït,  les competències delegades en sessió de 15 de juliol de 1999. 
 Atès el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, es proposen els següent acords: 



Primer. Mantenir activa la Junta de Govern local, formada per l’alcalde i tres 
regidors, a la qual també hi podran assistir la resta de regidors amb 
responsabilitats de govern, que habitualment celebrarà sessions ordinàries els 
dilluns alterns, a les 21 hores. 
Segon. Delegar les següents atribucions del ple a favor de la Junta de Govern 
local: 
- La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, 

dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del Pressupost i sempre que individualment no superi el 10 per 
100 dels recursos ordinaris 

- La concertació d’operacions de tresoreria, quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats a l’exercici anterior. 

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost. 

- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis. 
- Les alienacions patrimonials quan el seu valor estigui entre el 10 i el 20 per 

100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, les permutes de 
béns immobles. 

 
La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + ERC) i 3 vots en contra 

(CiU). 
 
8 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2016 
 

Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de 
Barcelona s’ha interessat que abans del 30 de setembre es faci proposta, amb 
caràcter definitiu, de les dues festes locals per l’any 2016. 
 D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, la proposta ha 
de ser adoptada pel Ple de la corporació. 
 Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant al municipi, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2016,  la designació de les següents festes locals, per a 
tot el municipi:  
- 27 de maig (Dijous de Corpus) 
- 29 d’agost (Dilluns de la Festa Major d’Avià) 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
9 – INFORMACIÓ AL PLE DEL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2014 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia 34/15, de 12 de juny de 2015, s’ha aprovat la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Avià, corresponent a 
l’exercici de 2014, amb aquest resultat : 
 



RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

TOTAL 

Operacions corrents (C.1-5) 1.887.759,94 1.603.737,42  
Altres no financeres (C. 6 i 
7) 

73.049,54 185.402,83  

Total no financer 1.960.809,48 1.789.140,25 171.669,23 
Actius financers (C. 8) 0 0  
Passius financers (C. 9) 0 118.655,82  
Resultat no ajustat 1.960.809,48 1.907.796,07 53.013,41 
Crèdits gastats finançats amb romanent   0 
Desviació de finançament negativa de l’exercici   156.088,28 
Desviació de finançament positiva de l’exercici   52.839,99 
Resultat pressupostari ajustat   156.261,70 
 
ROMANENT DE TRESORERIA  
 
Pendent de cobrament pressupostaris 487.226,00 
Pendent de cobrament no pressupostaris 0 
Provisió per insolvències 33.611,13 
Ingressos pendents d’aplicar 9.064,78 
Pendent de cobrament net 444.550,09 
Pendent de pagament pressupostaris 191.557,24 
Pendent de pagament no pressupostaris 45.723,15 
Pagaments pendents d’aplicar 0 
Pendent de pagament net 237.280,39 
Fons líquids 101.804,64 
Romanent previ 309.074,34 
Romanent amb finançament afectat 123.455,04 
Despeses pendents d’autoritzar 3.741,91 
Romanent per a despeses generals 181.877,39 
 
Atès el que disposa l’article 193 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, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar-se per assabentats de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2014, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 34/15, de 12 de juny. 
 
Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 

El Ple es dóna per assabentat, sense intervencions. 
 
 
 
 
 



10 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 01/15 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 23 de febrer de 2015, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2015, acord que va resultar 
definitiu, en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
 
Aprovada la liquidació del pressupost de 2014, hi consta una proposta 
d’incorporació de romanents a l’exercici següent per un import total de 
321.957,46 €, dels quals 123.455,04 € corresponen al romanent de tresoreria 
afectat; 152.373,26 € són de compromisos efectius d’ingressos i 46.129,16 del 
romanent general de tresoreria. Tanmateix, la Diputació de Barcelona ha 
concretat a favor de la corporació una subvenció de 23.472,16 € del programa 
complementari de garantia de la cohesió social, que també cal incorporar al 
pressupost. 
 
Atès el que disposa l’article 177 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, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 01/14 de modificació del pressupost 
municipal de 2015, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris i suplement 
de crèdits per un import total de 345.429,62 €. 
 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB . 
 
Tercer. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no es 
presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
11 – INFORMACIÓ AL PLE DE DECRET RELACIONAT AMB 
L’ATERMENAMENT DEL CAMÍ DE CAL CISTELLER 
 
S’informa al Ple que, en relació amb l’expedient d’atermenament del Camí de 
Cal Cisteller, aquesta alcaldia, en data 14 de juliol, ha resolt el que es transcriu 
a continuació : 
 
“DECRET D’ALCALDIA 45/15 
El Ple de l’Ajuntament d’Avià, en sessió de 27 d’abril de 2015, va aprovar la 
instrucció d’expedient per a la pràctica de l’atermenament del Camí de Cal 
Cisteller, fixant el dia 15 de juliol per a l’inici de les operacions d’atermenament. 
 
Dins del període donat per a la presentació d’al·legacions el Sr. Ramon Bonet 
Trasserra i les Sres. Elena Fitó Muntada i Elena Bonet Fitó, han presentat un 
escrit en el qual, entre d’altres consideracions, entenen que l’expedient 
d’atermenament és nul de ple dret per la manca al mateix de diferents 



documents i es demana la suspensió de les actuacions d’atermenament 
previstes. 
 
També dins d’aquest termini el Sr. Joan Perarnau Genescà ha presentat un 
escrit on, entre d’altres coses, indica que l’amplada del camí fins a la casa de 
Cal Cisteller era de 1,50 m. i no de 3 com se’ls demana ara. 
 
En aquesta situació, per tractar-se d’un assumpte complex i davant la 
impossibilitat de disposar abans del dia 15 de juliol d’informes tècnics i jurídics 
que permetin acceptar o no les al·legacions formulades, es considera 
convenient suspendre l’acte d’inici de les operacions d’atermenament. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC : 
Primer. Suspendre les operacions d’atermenament, fixades inicialment pel dia 
15 de juliol de 2015, a les 10 hores, en relació amb l’expedient per a practicar 
l’atermenament del camí de titularitat pública conegut com a Camí de Cal 
Cisteller, que limita pel costat est amb la finca de “Casa Rosa” i pel costat sud i 
oest amb finca de “Cal Cisteller”. 
Segon. Demanar als serveis tècnics i jurídics de la corporació que emetin 
informe respecte de les al·legacions presentades. 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les parts interessades. 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió plenària que 
realitzi la corporació. “ 
 

El Ple es dóna  per assabentat 
 
En el torn d’intervencions, el Sr. Llorenç Altozano, demana què ha 

canviat  perquè s’hagi suspès. 
La Sra. alcaldessa diu que s’han presentat al·legacions noves, per part 

de la propietat i també pel propietari de Ca la Rosa i que l’advocat consultor de 
l’ajuntament ha considerat que era convenient estudiar més bé tot el cas. 

El Sr. Altozano mostra la seva estranyesa en què el Sr. Perarnau hagi 
presentat l’escrit ara i no tres anys abans quan es va queixar. Demana si 
podran veure les al·legacions. 

La Sra. alcaldessa diu que sí, que ho podran veure tot. 
 
12 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ “ELS AJUNTAMENTS PER LA 
INDEPENDÈNCIA” 
 
Conscients del repte políticament transcendent que viu el país arran del procés 
per constituir un nou Estat independent per a Catalunya. També sabedors del 
paper especialment important que hi tenen els municipis, així com la necessitat 
d’impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per continuar 
donant fortalesa, legitimitat i suport al procés, proposem l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Continuar adherits com a ajuntament a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a tenir-hi un paper actiu. 



 
Segon. Promoure campanyes des de l’Ajuntament per contribuir a fer que les 
eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i 
que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un 
Estat independent en el seu programa. 
 
Tercer. Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de 
setembre configurin una majoria independentista al Parlament, proposarem que 
el nostre ajuntament, amb la seva alcaldessa al capdavant, es posi a disposició 
del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució 
de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els 
poders de l’Estat espanyol. 
 
Quart. Proposar que l’alcaldessa, com a màxima autoritat i representant 
legítima de tots els veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs 
Electes que es constituirà per donar suport al procés d’emancipació nacional. 
En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les 
institucions catalanes d’autogovern, aquesta Assemblea hauria d’assumir la 
governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la 
màxima legitimitat democràtica i institucional. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


