
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2015 
 
ACTA NÚM.: 2/2015 
DATA:   10 de març de 2015              
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 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 amí, 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. JORDI COLOM PERNA 
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. 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 
 
Quòrum 
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple 
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En 
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que 
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la 
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 16 consellers, la 
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum. 
 
Pel 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 27 
de gener de 2015. Exp. 36/2015 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 27 de gener de 2015, que 
consta a l’expedient i que s’ha tramès a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió. 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, 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 del Ple de la sessió extraordinària de 27 de gener 
de 2015. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 16 de desembre de 2015. Exp. 379/2014 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 16 de desembre 
de 2014, que consta a l’expedient. 
 



Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, 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.- Donar-se per assabentat de l’acta de la Junta de Govern de la de 
la sessió ordinària de 16 de desembre de 2014. 
 
Tercer.- Aprovació del procediment de contractació del Servei 
d’ajuda a domicili. Exp. 45/2015. 
 
Vist l’informe tècnic de data 23 de febrer de 2015, que consta a l’expedient, 
on es justifica la necessitat de la contractació del Servei d’ajuda a domicili 
per establir una prestació garantida consistent en actuacions de caràcter 
personal i domèstic per promoure una millor qualitat de vida de les persones 
usuàries. 
 
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei d’ajuda a 
domicili del Consell Comarcal del Pallars Jussà, pel procediment obert per 
més d’un criteri d’adjudicació i de conformitat amb el Plec de clàusules 
generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de forma 
definitiva per Decret de Presidència de 3 de novembre de 2009. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient, i 
que acrediten que aquests plec s’ajusten a la legislació vigent en matèria de 
contractació i de gestió econòmica-financera local i que existeix consignació 
pressupostària. 
 
Vistos els articles 10, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós 
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 
 
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 
aplicable. 
 
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 el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei “Servei 
d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Pallars Jussà” amb un pressupost 
de licitació de 828.548 € més l’IVA vigent pel procediment obert per més 
d’un criteri d’adjudicació. 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un 
criteri d’adjudicació, per la contractació del servei de referència.  
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 30 dies, mitjançant 
anunci publicat al DOGC, al BOPL i al perfil del contractant, la convocatòria 
del procediment de referència. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el tràmits que s’han seguit per 
adaptar la contractació d’aquest servei a la legalitat vigent. 
El sr. Ardanuy assenyala una subsanació d’error a la pàgina 13 del Plec de 
clàusules administratives. 
El sr. Bellera convida als consellers a preguntar sobre la contractació. 
El sr. Borrell en nom del grup comarcal del PSC demana que es deixi la 
contractació sobre la taula, considerà que es necessita més temps per 
aprovar una licitació tant important i cal estudiar-la acuradament. Creu que 
els plecs reguladors requereixen que les empreses licitadores tinguin una 
considerable solvència econòmica i que en general està pensada tota la 
licitació per empreses grans i no té en compte les característiques de les 
petites empreses del territori. Considera excessiu que es valori l’estructura 
de l’empresa amb 10 punts. 
Seguidament detalla un seguit de qüestions: 

a) demana un aclariment sobre els documents que acreditin la solvència 
econòmica i professional de les empreses.  

b) També sol�licita un aclariment sobre la possibilitat de cobrar o no els 
desplaçaments. 

c) Demana la subrogació de personal que actualment treballa en aquest 
sector a la comarca. 

 
Finalitza la seva exposició assenyalant que el grup comarcal del PSC està 
decebut perquè creu que caldria un recés per estudiar més a fons aquesta 
contractació i s’interessa per un escrit presentat per empreses locals. 
 
El sr. Ubach respon que una part de les empreses del territori avui han 
entrat una sol�licitud al Consell demanant l’ajornament d’aquesta 
contractació. Explica que es tracta de 3 de les 5 empreses locals que han 
prestat algun servei en aquest àmbit i que totes elles han estat prèviament 



informades i que els plecs no les exclouen de participar en la licitació. En el 
supòsit que alguna no compleixi la legalitat té un mes per regularitzar-ho. 
 
Els plecs valoren més la prestació d’un servei de qualitat que la reducció del 
preu del servei. De fet l’empresa adjudicatària té la possibilitat de cobrar 1 € 
més per hora de l’import que es paga actualment. 
 
Pel que fa a la solvència econòmica s’acceptarà un certificat bancari i no és 
demana cap aval, solament una assegurança de responsabilitat civil, pel què 
fa als desplaçaments, aquests van inclosos al preu/hora i pel que fa a la 
subrogació del personal, aquest tema es va intentar solucionar però no es 
pot obligar a l’empresa adjudicatària a quedar-se el personal de les 
empreses que no estant contractades pel Consell i que en molts casos 
presten serveis directament als usuaris.  
 
Finalitza la seva exposició assenyalant que la intenció del Consell Comarcal 
no es desmantellar les empreses de la comarca, sinò un aclariment 
contractual positiu per totes les parts.  
 
El sr. Bellera fa palés que el preu/hora s’ha fixat mitjançant un estudi previ 
d’intervenció on s’ha treballat en els diferents preus i els diferents IVA dels 
serveis. 
 
Pel que fa a les empreses de la comarca se’ls ha reunit moltes vegades per 
informar-les d’aquesta licitació i dels requisits que es demanarien. 
 
El sr. Colomina opina que aquestes empreses s’han de capitalitzar perquè el 
Consell Comarcal no ha satisfet puntualment les seves obligacions 
econòmiques i han prestat el servei d’ajuda a domicili durant molts anys, 
solucionant les diferents situacions de les famílies de la comarca.  
 
Creu que aquesta contractació s’ha de deixar sobre la taula i intentar treure 
una licitació favorable a les empreses del territori.  
 
El sr. Bellera respon que és urgent la regularització d’aquest servei. 
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els srs. 
Colomina, Bellera, Colom i Aranda.  
 
Finalitza aquesta part del debat assenyalant el sr. Colom que s’ha de ser 
prudent quan les decisions poden afectar a les empreses de la comarca, 
potser se’ls hauria d’haver insistit més i incentivar la seva associació. 
 



També opina que és important que els treballadors d’aquest sector tingui les 
retribucions adequades i es puguin assentar al territori. 
 
El sr. Ubach vol fer uns aclariments: 

1. Actualment el Consell Comarcal satisfà les seves obligacions 
econòmiques en un termini màxim de 3 mesos, tot i que la 
generalitat porta molt més retard. 

2. S’han entrevistat la totalitat de les 5 empreses de la comarca i 2 
d’elles es presentaran a la licitació. 

3. La solvència de 250.000,00 € no és obligatòria. 
4. La fiança és del 5% del preu de l’adjudicació. 
5. L’assegurança de responsabilitat civil és per import 600.000,00€. 

 
Creu que tots aquests requisits no són cap impediment perquè les empreses 
del territori es puguin presentar a la licitació. 
 
Opina que des del primer moment l’actitud del consell ha estat dialogant 
amb les empreses i amb tots els membres dels grups polítics comarcals. 
 
Finalitza el debat fent palés que la regularització de la contractació d’aquest 
servei comportarà, una millora del servei, una absoluta tranquil�litat a 
l’equip de govern, als tècnics comarcals i a les empreses i treballadors del 
servei. 
 
Quart.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 4t 
trimestre de 2014. Exp. 157/2014.   
 
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 explica el contingut de l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació del contracte de cessió en comodat d’una 
col�lecció de documents de Talarn per ser dipositada a l’Arxiu 
històric comarcal. Exp. 23/2015. 
 



Vist l’escrit d’oferiment del Sr. Antoni Cirera i Pons, de data 13 d’agost de 
2014, de voluntat d’establiment d’un contracte de cessió en comodat amb el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’una col�lecció de documents de la 
comarca del Pallars Jussà, especialment de la vila de Talarn, de diferents 
suports i formats, que avarca la segona meitat del segle XX, per bé que 
compta amb alguns documents dels segles XVII i XVIII, per ser dipositada a 
l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà, amb un volum aproximat d’1,2 m lineals.  
 
Atès l’interés patrimonial d’aquesta documentació i la disponibilitat de l’Arxiu 
comarcal per a la seva conservació. 
 
Atès que l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà, en data 9 de gener de 2015, ha 
tramès al Consell Comarcal tota la documentació necessària per formalitzar 
el contracte de cessió en comodat de la col�lecció de documents del municipi 
Talarn. 
 
Vist l’informe positiu del director de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà, de 
data 9 de gener de 2015, que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del contracte de cessió en comodat d’una col�lecció de 
documents de Talarn entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el sr. 
Antoni Cirera Pons, que consta a l’expedient. 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, 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.- Acceptar la col�lecció de documents del municipi de Talarn, que 
ha cedit el sr. Antoni Cirera Pons, a l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Aprovar el text del contracte de cessió en comodat d’una 
col�lecció de documents de Talarn entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i el sr. Antoni Cirera Pons, que consta a l’expedient 
TERCER.- Facultar el president per la signatura del contracte. 
QUART.- Traslladar aquest acord i còpia del contracte de referència al sr. 
Antoni Cirera Pons i a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Sisè.- Aprovació del contracte de cessió en comodat d’un fons 
fotogràfic per ser dipositat a l’Arxiu històric comarcal. Exp. 
74/2015. 
 



Vist l’escrit d’oferiment del sr. Ricard Subirà Hereu, de data 12 de desembre 
de 2014, de voluntat de formalitzar una donació al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà del seu fons fotogràfic, que consta de 6.000 negatius en blanc i 
negre i color, datats de l’any 1996 fins al 2003 i corresponents a diverses 
temàtiques, per tal que sigui dipositat a l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. 
 
Atès que l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà, en data 17 de desembre de 
2014, ha tramès al Consell Comarcal tota la documentació necessària per 
formalitzar el contracte de cessió en comodat de la col�lecció de negatius de 
diverses temàtiques. 
 
Vist l’informe positiu del director de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà, de 
data 25 de novembre de 2014, que consta a l’expedient, i la disponibilitat de 
l’Arxiu comarcal per a la seva conservació. 
 
Vist el text del contracte de cessió en comodat del fons fotogràfic del sr. 
Ricard Subirà Hereu, entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el sr. 
Ricard Subirà Hereu, que consta a l’expedient. 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, 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.- Acceptar el fons fotogràfic, que ha cedit el sr. Ricard Subirà 
Hereu al Consell Comarcal del Pallars Jussà, per ser dipositat a l’Arxiu 
comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Aprovar el text del contracte de cessió en comodat del fons 
fotogràfic del sr. Ricard Subirà Hereu, entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i el sr. Ricard Subirà Hereu, que consta a l’expedient. 
TERCER.- Facultar el president per la signatura del contracte. 
QUART.- Traslladar aquest acord i còpia del contracte de referència al sr. 
Ricard Subirà Hereu i a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Setè.- Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis socials. 
Anualitat 2014. Exp. 63/2015. 
 
Atès que el cost total del servei d’Assistència Social d’aquest Consell 
Comarcal no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge de l’esmentat 
servei, de l’exercici de 2014 i que consta a l’expedient. 



 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, 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 distribució del cost de l'esmentat servei següent: 
- Despeses totals de serveis socials:          1.469.655,20 € 
 
Import a distribuir pels ajuntaments:        73.259,86 € 
 
Distribució per Ajuntaments: 
 
Ajuntament Habitants 

Segons 
Idescat 

2014 

Import a 
pagar € 

Abella de la Conca 170 920,49 
Castell de Mur 163 882,58 
Conca de Dalt 443 2.398,68 
Gavet de la Conca 303 1.640,63 
Isona i Conca Dellà 1.049 5.679,94 
Llimiana 159 860,93 
La Pobla de Segur 3.012 16.308,85 
Salàs de Pallars 365 1.976,34 
Sarroca de Bellera 132 714,73 
Sant Esteve de la Sarga 124 671,41 
Senterada 131 709,32 
Talarn 413 2.236,24 
La Torre de Capdella 761 4.120,53 
Tremp 6.305 34.139,20 
               Total 13.530 73.259,86 
 
SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes 
adients. 
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, dugui 
a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Bellera explica el contingut de l’acord i reitera que 
tots els alcaldes poden sol�licitar les dades dels seus municipis als serveis 
socials comarcals. 
Dades que no es fan públiques al Ple ja que són d’una certa privacitat. 



 
Vuitè.- Aprovació de l’adhesió al manifest de suport al Jutge 
Santiago Vidal. Exp. 105/2015. 
 

Atès que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), ha tramés al 
Consell Comarcal, el Manifest de suport al jutge Santiago Vidal i sol�licita 
l’adhesió a aquest manifest, que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Els/les sota signants, expressen el seu suport i reconeixement a Santiago 
Vidal, per la llarga i exemplar trajectòria professional com a magistrat dels 
jutjats i tribunals a Catalunya i al servei de la ciutadania.  
 
Es per això que es dirigeixen al Consejo General del Poder Judicial per tal 
d’exigir el tancament i arxiu de l’expedient disciplinari que es segueix contra 
ell, com a represàlia per la seva contribució pública, al marge de la seva 
activitat professional i en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, en el 
moviment sobiranista de Catalunya. 
 
Exigim que els membres del Consejo General del Poder Judicial creguin en 
una societat democràtica on cap persona pot veure’s perseguida i 
sancionada per les seves idees, i per tant, abandonin la via de l’expedient 
disciplinari contra el Magistrat Santiago Vidal. 
 
Primers signants: 
 
Quim Torra, Sílvia Bel, Eduard Hugh,  Albert Sánchez Piñol, Xavier Sala i 
Martín, Carme Forcadell, Ventura Pons, Muriel Casals, Patricia Gabancho, 
Francesc Marc Álvaro Pep Cruanyes, Gemma Calvet, Mònica Sabata, 
Montserrat Pinyol, Pere Comes, Sixte Garganté, Pilar Rebaque, Rafa 
Calderón, Eladi Crehuet, Albert Testar, Rafael Grasa, Lluís Mombiela, Josep 
Maria Gasch, Eulàlia Pascual, Sílvia Julià, Josep Santacana, Lluís Mestres, 
Conchi Cruz, Lluís Humet, Ferran Josa, Amor del Álamo, Enric Lizarbe, 
Xavier Castellvell, Xose-Senen Rodríguez, Carles Solà, Marc Sanglas, 
Cristina R. Grau, Montserrat Campillo, Josep-Lluís Salvadó, Marion Hohn, 
Eduard Carbonell, Montserrat Casals, Dolores Alegre, Joan Carles Aranda, 
Vicenta Font, Anna Grau.” 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, 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, amb els vots en 



contra dels srs. Colomina, Jordana, Sala i Colom i amb l’abstenció dels srs. 
Borrell i Dalmau. 
 
PRIMER.- Aprovar el manifest de suport al jutge Santiago Vidal, que consta 
a la part expositiva i formalitzar l’adhesió. 
SEGON.- Comunicar aquest acord d’adhesió a l’AMI. 
TERCER.-  Facultar el president per donar compliment a l’acord.  
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord.  
El sr. Colomina cita un article del diputat català sr. Duran Lleida, on s’indica 
que un funcionari ha de saber els seus deures i ha d’acatar les seves 
obligacions. 
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents. 
 
Novè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 104/2015. 
 
Primer 
El sr. Dalmau pregunta que si durant el curs escolar 2015-2016 continuaran 
les subvencions amb transport escolar i menjador. 
El sr. Ardanuy li respon que de les informacions que tenim del departament 
d’Ensenyament no es desprèn que hi pugui haver canvis i que en una 
propera reunió, ja prevista, es preguntarà pel tema.. 
El sr. Dalmau demana al Consell Comarcal que sol�liciti informació en aquest 
sentit. 
 
Segon 
El sr. Borrell anuncia que el curs escolar proper es reobrirà l’escola de Salàs 
de Pallars a petició d’un col�lectiu de pares. 
En principi hi haurà un total de 10 alumnes que cursaran de P3 a 2n de 
primària. Mostra la seva satisfacció al respecte.  
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 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,     Vist i plau                        
                         El President, 
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