
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 29 DE GENER DE 
2014 
 
ACTA NÚM.: 1/2014 
DATA:   29 DE GENER DE 2014                
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ:  21.15 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen, 
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
CONSELLERS 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 



ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 30 
de desembre de 2013. Exp. 485/2013. 
 
Vista l’acta de l’òrgan plenari de la sessió extraordinària de 30 de desembre 
de 2013, que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria de la 
sessió. 
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’òrgan plenari de la sessió extraordinària de 30 
de desembre de 2013, que s’ha tramès a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió. 
 
Segon.- Aprovació del sostre de la despesa del pressupost de 
l’exercici 2014. Exp. 21/2014. 
 
Vist l’informe d’intervenció del sostre de la despesa del pressupost de 
l’exercici 2014, que consta a l’expedient, atès que el límit en termes totals 
es troba per sobre del pressupost que es pretèn aprovar. 
 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 6 membres del grup comarcal del PSC: 
 



Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost de l’exercici 2014, 
que consta a l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovació del pressupost, la plantilla orgànica i relació de 
llocs de treball i el catàleg de personal del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per l’exercici 2014. Exp. 22/2014. 
 
Vist l’expedient del pressupost per a l’exercici de 2014, al qual són 
incorporats: la memòria de Presidència, les bases d’execució i els informes 
de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist l’expedient de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball que 
també s’incorpora a l’expedient del pressupost i que s’aprova en el mateix 
acte. 
 
Atès que ha estat informat a l’Àrea general d’Administració i 
Desenvolupament i a l’Àrea general de Comunicació i Serveis a les 
persones, reunides conjuntament el dia 22 de gener de 2014 i de 
conformitat amb els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 
Vist el document de catalogació de llocs de treball del personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament 
per reproduït. 
 
Vistos els articles 143 i següents de la Llei d’hisendes locals 39/88, de 28 de 
desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 
14è del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb els vots 
en contra dels 6 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost per a l’exercici de 
2014, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, per un 
import total de: 
  
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS                   9.059.538,31 € 
  
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES      9.059.538,31 € 
  



SEGON.- Aprovar el document de catalogació de llocs de treball del 
personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2014, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
TERCER.- Determinar que aquesta aprovació suposa l’aprovació de les 
bases d’execució del pressupost i de la plantilla orgànica. 
QUART.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d'Edictes de la Corporació. Si no es presenten al�legacions, l'expedient 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
SISÈ.- Trametre’n, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la Delegació 
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach i la Sra. Ruché expliquen detalladament el 
contingut del pressupost per capítols que ascendeix a 9.059.538,31 €.  
Assenyalen (que ha disminuït un 14% respecte a l’exercici anterior), que és 
un pressupost continuïsta, ja que es mantenen els mateixos serveis prestats 
pel Consell Comarcal que en el pressupost anterior.  
 
El Sr. Ubach esmenta la partida de despeses corresponent a serveis tècnics 
on s’ha produït una reducció de 6.000,00 € i l’augment de les despeses de 
contractació del personal són conseqüència dels plans d’ocupació als 
ajuntaments. 
 
El Sr. Borrell portaveu del grup PSC fa palés que estudiat el pressupost, en 
conjunt cal destacar una diferència en els capítols d’ingressos respecte de 
l’exercici anterior, concretament en el capítol 3 (taxes i altres ingressos) que 
disminueix 500.000,00 € que es traslladen al capítol 4 (transferències 
corrents). S’ha utilitzat un criteri diferent a l’any anterior. 
 
La Sra. Ruché li respon que el marc jurídic actual, regulador dels 
pressupostos de les entitats loclas (manual del SEC sobre dèficit públic i 
deute públic) obliga a la consolidació de les transferències entre 
administracions locals es facin constar en les partides corresponents. És a 
dir, atès que les taxes i altres ingressos que paguen altres administracions, 
estan qualificades per aquestes com a transferències corrents, també s’han 
de fer constar així al pressupost del Consel. I sempre s’ha de respectar el 
criteri del pagador de l’ingrés. 
 
El Sr. Borrell demana un informe d’intervenció on s’expliqui detalladament 
aquest canvi. Després d’un ampli canvi d’impressions. 
 



El Sr. Borrell també fa constar un desajust en el sumatori de la partida de 
despeses  1.337 48121 corresponen al Pla comarcal de joventut. No troba el 
subtotal i pensa que hi pot haver un desajust d’11.00,00 €. 
 
La Sra. Ruché li respon que ho comprovarà però que els imports finals del 
sumatori de les partides i els capítols coincideixen. 
 
Seguidament, el Sr. Borrell reitera la seva constant petició de la creació de 
centres de cost per treballar el pressupost. 
 
Creu que això comportaria un anàlisi més acurat del pressupost i seria molt 
convenient per tenir la informació d’ingressos i despeses. Posa com exemple 
l’abocador comarcal assenyalant que la partida d’ingressos ascendeix a 
1.618.825,60€ i la de despeses a 1.182.292,22 €, quantitats que impliquen 
un diferencial de 436.533,38 €. Creu que aquesta diferència d’imports es 
podria reduir amb la creació d’un centre de cost, on es comptabilitzarien les 
amortitzacions, les depeses d’electricitat, etc. Creu, no obstant, que el 
diferencial és molt gran i es podria reduir la taxa. 
 
El Sr. Comenge li respon que s’han de tenir en compte els imports de les 
amortitzacions de l’immobilitzat, de la provisió per depreciació d’aquest 
immobilitzat, de les despeses generals que s’apliquen del consell i altres 
despeses incloses en partides generals del consell, imports que consten a 
l’estudi econòmic de la taxa per a la recollida i tractament de residus. Estudi 
que determina l’import de la taxa, on queda constància que no hi ha 
diferencial i de l’esforç del Consell de no pujar la taxa en 4 anys.  
 
Insisteix el Sr. Borrell, assenyalant que l’import de les despeses que genera 
l’abocador seria més fiable en un centre de cost on es veuria exactament els 
costos imputats. Qui estableix el criteri de la despesa indirecta i com 
s’estableix. Seguidamanent es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
Finalitza aquesta part del debat, amb la intervenció del Sr. Bellera qui 
explica que el pressupost és molt entenedor i que es pot consultar tota la 
documentació comptable a la intervenció del Consell. Reitera que l’import de 
la taxa de RSU ha de deduir-se de l’estudi econòmic on s’han detallat entre 
d’altres conceptes també les previsions de despesa i les provisions. 
 
El Sr. Borrell sol�licita un informe sobre aquest punt. En un altre ordre de 
coses pregunta els imports del cost del CITA (edifici i personal) i el cost de 
gestió de l’Epicentre. Creu que al no estar detallat en un centre de cost no 
es poden analitzar les partides. 
 



Finalitza la intervenció fen constar que l’import de la partida 91100 (crèdit 
Casa Sullà) que ascendeix a 71.000,00 €, ha augmentat respecte a l’any 
2013 on suposava 11.000,00 €. 
 
El Sr. Ubach explica l’augment que és degut a la previsió de l’amortització 
accelerada d’aquesta pòlissa de crèdit, tal com obliga la normativa actual. 
S’ha fet constar l’import pendent d’amortitzar. Els 11.0000,0 € eren capital 
que s’havia amortitzat. 
 
El Sr. Borrell també pregunta sobre l‘import de 26.000,00 € de la partida 
193431002 (interessos pòlissa de tresoreria). Creu que ha de ser una 
pòlissa rellevant i pregunta a que anirà destinada. 
 
El Sr. Ubach li respon que com s’ha informat reiteradament en altres 
sessions del Ple, que aquesta partida s’ha utilitzat pel pagament anticipat 
(de fet aclareix que no es una pòlissa de tresoreria, és un anticíp) de les 
obres subvencionades pel programa LEADER i FEDER, i així aquestes ja 
justificades es podrien cobrar, i que a partir d’ara el cost dels interessos 
serà inferior ja que també ha baixat el nivell de disponibilitat. 
 
Es va fer un anticip de 475.000,00 € per pagar tot el pendent amb el 
compromís d’amortització anticipada i si es cobrava el programa LEADER, 
cosa que ja s’ha produït. Quan arribin els fons del FEDER també aniran a 
amortitzar.  
 
Seguidament el Sr. Borrell assenyala d’altres dubtes que li suggereix l’estudi 
del pressupost que li són aclarits pels senyors Ubach i Bellera. També fa 
palés que està d’acord amb el catàleg de personal però no amb el 
pressupost del consell que considera continuista i poc municipalista, on no hi 
ha accions concretes que recolzin als ajuntaments de la comarca. Per la qual 
cosa el grup comarcal del PSC votarà en contra. 
 
Resumeix que manca l’habilitació d’unes partides pel manteniment dels 
camins, per cultura, oci, solament es donen subvencions a dos museus, etc. 
També qüestiona la inversió de l’Epicentre i fa constar que més inversió a 
l’Epicentre comporta menys inversió als municipis. 
 
El Sr. Ubach li respon que pel que fa a les inversions en camins a nuclis i 
espais habitats s’ha obtingut el compromís del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la inversió d’1 milió d’euros en els camins del Pirineu. 
Inversió que s’està intentant ampliar amb subvencions d’altres conselleries. 
Quan a l’Epicentre, era un equipament obsolet al que se li ha fet una 
reestructuració amb la finalitat d’incentivar el turisme a Tremp i a la resta 
de la comarca. 



 
També s’ha contractat un tècnic comarcal per incentivar aquest sector i s’ha 
fet una molt bona inversió. Pel que fa a les inversions culturals, el consell 
comarcal està treballant per signar un conveni amb la congregació 
propietària del Museu Pare Manyanet que serà en un futur gestionat pel 
consell i s’està invertint i treballant dins de les possibilitats del consell. Pel 
que fa a la plantilla orgànica, el Sr. Ubach informa que no hi ha hagut 
modificacions. Solament s’ha contractat personal temporal per suplir 
algunes de les baixes produïdes. 
 
Després d’un ampli canvi d’impressions es procedeix a la votació. 
  
Quart.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 4t 
trimestre de 2013. Exp. 265/2013. 
 
En compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
S’informa al Ple del Consell Comarcal dels informes de morositat que 
consten a l’expedient: 

1. Factures no tramitades després de 3 mesos. 
2. Factures no tramitades després de 30 dies. 
3. Obligacions amb incompliment del termini de pagament. 

 
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché llegeix l’import total dels informes que 
consta a l’expedient. 
El Sr. Borrell reitera com ha fet en anteriors plenaris que no hi consta 
l’import del deute amb els ajuntaments. 
 
El Sr. Ubach aclareix que a mesura que es van reben diners del Fons de 
cooperació i del departament de Benestar Social i Família es van amortitzant 
els deutes amb els ajuntaments. 
 
Cinquè.- Aprovació de les al�legacions al PUOSC 2013-2017. Exp. 
486/2012 
 
Vist l’edicte de 20 de desembre de 2013, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, d’informació pública de l’aprovació de la planificació 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del període 2013-2017, publicat 
en el DOGC núm. 6528 de 24 de desembre de 2014. Atès que aquesta 
planificació inicial està sotmesa al tràmit d’informació pública fins el dia 31 
de gener de 2014. 
 



Atès que el Consell Comarcal té inclosa en aquesta planificació les 
actuacions següents, entre d’altres: 
 

Any Actuació Pressupost Subvenció 
2016 Adequació planta -1 del Centre de 

visitants del Pallars Jussà 
88.582,00 € 84.152,90 € 

2017 Pla d’actuacions en els accessos de 
titularitat municipal a nuclis habitats i 
indrets d’especial interès programa 
2013-2016 

660.845,00 € 64.309,56 € 

 
Atès la necessitat de formular al�legacions en el següent sentit: 

1. Sol�licitar un avançament a l’anualitat 2014 de l’actuació: “Adequació 
planta -1 del Centre de visitants del Pallars Jussà”. 

2. Sol�licitar un avançament a l’anualitat 2014 de l’actuació: “Pla 
d’actuacions en els accessos de titularitat municipal a nuclis habitats i 
indrets d’especial interès programa 2013-2016” i un increment de 
subvenció per import de 563.493,19 €. 

 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
Primer.- Formular al�legacions a la planificació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya del període 2013-2017, en el sentit següent: 

1. Sol�licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals un 
avançament a l’anualitat 2014 de l’actuació: “Adequació planta -1 del 
Centre de visitants del Pallars Jussà”. 

2. Sol�licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals un 
avançament a l’anualitat 2014 de l’actuació: “Pla d’actuacions en els 
accessos de titularitat municipal a nuclis habitats i indrets d’especial 
interès programa 2013-2016” i un increment de subvenció per import 
de 563.493,19 €. 

Segon.- Tramitar aquestes al�legacions al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals via telemàtica a través de l’Eacat. 
Tercer.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.  
El Sr. Borrell detalla que el seu grup està totalment d’acord amb la 2a 
al�legació, per la qual cosa votarà a favor. Tot i que no ho està amb la 1a  
perquè la subvenció de 84.152,80 € destinada a l’obra d’adequació de la 



planta -1 del Centre de visitants “Epicentre” s’hauria de destinar a 
l’arranjament dels camins a nuclis habitats de la comarca. 
 
Sisè.- Aprovació de la Declaració institucional del Consell Comarcal 
en suport a la convocatòria d’una consulta pel dret a decidir. Exp. 
325/2013. 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la 
nació catalana vol esdevenir, o no, un Estat independent, aquest Ple, 
integrat per representants electes, en representació de CiU, PSC i ERC, vol 
manifestar: 
 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques 
al Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble 
de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur 
col�lectiu. 

 
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de 

Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que 
aquesta consulta sigui realitat. 

 
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica 

i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 

4. Que aquest procès que s’inicia aconsegeixi conjugar el progrés social i 
nacional del país. 

 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
Únic.- Comunicar aquesta declaració institucional al President de la 
Generalitat de Catalunya, als grups del Parlament i a l’Associació de 
municipis per la Independència (AMI). 
 
Setè.- Aprovació de la moció a favor del manteniment dels serveis 
socials de proximitat en mans dels municipis i dels Consells 
Comarcals. Exp. 23/2014. 
 
Vista la Moció presentada pels grups polítics de CiU, ERC i PSC  del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà que es descriu a continuació: 



 
“MOCIÓ a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en 
mans dels municipis i dels Consellls Comarcal. 
 
La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que va 
entrar en vigor el 31 de desembre de 2013, en el cas que s’apliqui a 
Catalunya, plantejarà una situació d’amenaça per a la continuïtat del 
sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha 
anat construïnt des dels anys 80. 
 
En l’actual realitat de patimen de sectors molt diversos i extensos de la 
ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat 
constitueix un atac frontal a la garantia dels drets individuals i col�lectius 
aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa un 
retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix, estariem 
posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, 
participació democràtica i qualitat de vida. 
 
Per aquests motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys 
de reforma de l’administració local, el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
mostra la seva preocupació per les greus conseqüències que comportaria 
per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social, el 
desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al serve de 
les persones, especialment les més vulnerables. 
 
Així mateix, posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com 
a òrgans gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 
20.000 habitants. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, els Grups comarcals de CiU, ERC i PSC del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà proposen al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Que en cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja 
aquesta Llei, el Consell Comarcal del Pallars Jussà demana al Govern de la 
Generalitat a que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals – i també 
als de Catalunya – a mantenir la continuïtat del finançament de la part 
corresponent a l’Estat del Pla concerta de prestacions bàsiques de serveis 
socials per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i 
funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La 
situació actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi 
de subsidiarietat establert per la Unió Eurpea (article 5 del Tractat de la UE). 
Segon.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del 
Govern espanyol sinò que s’apliquès la Llei catalana, el Consell Comarcal del 



Pallars Jussà insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el 
model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el 
territori. 
Tercer.- Trametre a la Generalitat de Catalunya el present acord.” 
 
Vist l’acord tramès pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 

Primer.- Aprovar la moció presentada grups polítics de CiU, ERC i PSC del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà a favor del manteniment dels serveis 
socials de proximitat en mans dels municipis i dels Consellls Comarcal. 
Segon.- Trametre aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya. 
Tercer.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Al finalitzar la sessió el Sr. Ubach comunica que el dia 22 de febrer tindrà 
lloc la 5a Trobada d’Empresaris del Pallars Jussà, que se celebrarà a les 
21.30 hores a l’Hotel Segle XX de Tremp, en el decurs de la qual es lliurarà 
el Premi Jove Emprenedor/a de l’edició 2013. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
que aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar que 
durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir 
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent. 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 


