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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 02/2012 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 21 de febrer de 2012 
Hora d’inici:  20:10 hores 
Hora d’acabament: 20:40 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Raimon Traver i Burniol 
  • Sr. Marc Prat i Arrey 
  • Sr. Xavier Cima i Ruiz 
   
 Consellers: • Sra. Montserrat Portabella i Darnés 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
  • Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Jeroni Martí i Surroca 
  • Sr. Enric Pérez i Casas 
  • Sra. Núria López i Rodríguez 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Carlos Fernández i Amer 
  • Sra. M. Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Interventor: • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sra. M. Teresa Jordà i Roura 
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L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del 
Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
1. Aprovació del Pressupost General i de les seves bases d’execució per a l’exercici 

econòmic 2012, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball. 
 
El president obre la sessió i es tracta l’únic punt de l’ordre del dia. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LES SEVES BASES 
D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2012, DE LA PL ANTILLA DE 
PERSONAL I  DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
Vist el Projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a l’any 2012 –elevat a aquesta 
corporació en la forma prevista per l'article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals– junt 
amb les seves Bases d’Execució, la Plantilla  i la relació de tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, el resum del qual per capítols és el 
següent: 
 

P R E S S U P O S T   G E N E R A L 
 

INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

A. OPERACIONS NO FINANCERES  
A.1 * OPERACIONS CORRENTS  

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.413.955,51 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.790.992,57 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.000,00 

A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL   
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 262.851.92 

  
B. OPERACIONS FINANCERES  

8 ACTIUS FINANCERS 200,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 
 TOTAL D'INGRESSOS  . . . . . . . . . . . . . . . .  8.475.000,00 
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DESPESES 

CAPÍTOLS  DENOMINACIÓ EUROS 

A. OPERACIONS NO FINANCERES  
A.1 * OPERACIONS CORRENTS  

1 DESPESES DE PERSONAL 1.717.366,44 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 5.853.225,12 
3 DESPESES FINANCERES 7.824,88 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 521.535,41 

A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL   
6 INVERSIONS REALS 280.601,92 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
   

B. OPERACIONS FINANCERES  
8 ACTIUS FINANCERS 200,00 
9 PASSIUS FINANCERS 94.246,23 

 TOTAL DE  DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .  8.475.000,00 
 
Resultant, per tant, sense dèficit. 
 

  
DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL 

 
 

1. PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

A. OPERACIONS NO FINANCERES  
A.1 * OPERACIONS CORRENTS  

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.413.955,51 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.790.992,57 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.000,00 

A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL   
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 262.851.92 

  
B. OPERACIONS FINANCERES  

8 ACTIUS FINANCERS 200,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 
 TOTAL D'INGRESSOS  . . . . . . . . . . . . . . . .  8.475.000,00 
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DESPESES 

CAPÍTOLS  DENOMINACIÓ EUROS 

A. OPERACIONS NO FINANCERES  
A.1 * OPERACIONS CORRENTS  

1 DESPESES DE PERSONAL 1.717.366,44 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 5.853.225,12 
3 DESPESES FINANCERES 7.824,88 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 521.535,41 

A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL   
6 INVERSIONS REALS 280.601,92 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
   

B. OPERACIONS FINANCERES  
8 ACTIUS FINANCERS 200,00 
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PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI DE 2012 

 

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE 
CARRERA 

 

 
 

NOMBRE 
PLACES 

 
 

NOMBRE 
VACANTS 

 
 
 

GRUP 

    

I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL     

    
I.1.  SECRETARIA 1 1 A1 

I.2.  INTERVENCIÓ – TRESORERIA 1 1 A1 
         I.3.  SECRETARIA – INTERVENCIÓ 1 1 A1  - A2 

    

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL     

    
II.1  SUBESCALA TÈCNICA 7  1 A1 

II.2  SUBESCALA ADMINISTRATIVA 2 1 C1 

II.3  SUBESCALA AUXILIAR 1 1 C2 
II.4  SUBESCALA SUBALTERNA 0 0 - 

    

III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     

    
          III.1  ARQUITECTE 2 1 A1 

          III.2  TÈCNIC/A MEDI AMBIENT          1 0 A1 

          III.3   ENGINYER INDUSTRIAL                                                                                                                    1 1 A1 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 17 8  
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2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
 

GRUP 

    

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL     

    
I.1  ADMINISTRATIU/VA  7 1 C1 

I.2  AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 4 1 C2 
          I.3  ORDENANÇA 0 0 - 

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     

 
II.1 SUBESCALA TÈCNICA.  

   

    
         II.1.1  TÈCNIC MIG 3 0 A2 

    
       II.2 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS    

    
II.2.1 PLACES DE COMESES ESPECIALS:    
    
II.2.1.1  ORDENANÇA 1 0 - 
    
II.2.2 PERSONAL D’OFICIS:    
    
II.2.2.1 PERSONAL MANTENIMENT – XOFER 1 0 C2 

    

    

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 16 2  
    

    

    

    

    

3. PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 
 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
 

GRUP 

    

3.1. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL     

    
3.1.1 GERÈNCIA 1 0 A1 

    

TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 1 0  
    
 
 

   

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10  
 
Així mateix, vistes les Bases d'execució del Pressupost i la relació de tots els llocs de 
treball, conjuntament amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
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Primer.  Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a l’any 2012, juntament amb 
les seves Bases d'execució en la forma detallada. 
 
Segon. Amortitzar el lloc de treball codi 32L, Grup C2, Escala Administració General i 
Subescala Auxiliar.  
 
Tercer. Aprovar la Plantilla de personal  per a l’exercici de 2012, que comprèn les places 
reservades a funcionaris, personal laboral i eventual amb el contingut i detall que 
s’assenyala en la part expositiva del present acord. 
 
Quart.  Aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2012 –tal i com figura en tot detall en 
l’expedient d’aprovació del Pressupost– la modificació dels nivells de complements de 
destinació i complements específics dels llocs de treball que tot seguit s’assenyalaran, 
sense que dites modificacions comportin increment de la despesa.  
 

LLOC DE TREBALL CODI NIVELL  GRUP 
Intervenció 3F 30 A1 
Tècnic Superior Administració General 5F 25 A1 
Tècnic Superior Administració General 6F 25 A1 
Tècnic Superior Administració General 7F 25 A1 
Tècnic Superior Administració General 8F 25 A1 
Arquitecte 9F 25 A1 
Tècnic Medi Ambient 10F 25 A1 
Secretaria – Intervenció 12F 25 A1/A2 
Cap Àrea Medi Ambient i Cooperació Municipal 58F 27 A1 
Tècnic Superior Administració General 59F 25 A1 
Enginyer Industrial 72F 25 A1 
Tècnic Superior Administració General 73F 25 A1 
Arquitecte 75F 25 A1 
Tècnic Grau Mig 16L 20 A2 
 
Cinquè. Aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2012 –tal i com figura en tot detall en 
l’expedient d’aprovació del Pressupost– l’adequació retributiva amb caràcter singular i 
excepcional pel contingut dels llocs de treball dels nivells de complements de destinació, 
complements específics i incentiu de productivitat dels llocs de treball que tot seguit 
s’especificaran, de conformitat amb allò que determina l’apartat 4 de l’article 2 del RDL 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic. 
 

LLOC DE TREBALL CODI NIVELL  GRUP 
Tècnic Grau Mig 17L 20 A2 
Administratiu 26L 16 C1 
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Sisè. Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques que han de 
percebre els funcionaris de la corporació durant l’any 2012 en la forma i quanties 
individualitzades que figuren detallades en l’expedient del Pressupost. 
 
Setè. Aprovar les remuneracions, indemnitzacions i assignacions que han de percebre el 
personal laboral fix i temporal, el personal eventual, els membres de la corporació i els 
diferents grups polítics durant l’any 2012, en la forma i les quanties individualitzades que 
figuren detallades en l'expedient del Pressupost. 
 
Vuitè. Aprovar les quanties globals d'incentius de productivitat i de gratificacions 
previstes per serveis extraordinaris i que figuren detallades en el Pressupost per a 
l'exercici de 2012. 
 
Novè. Exposar al públic pel termini de quinze dies hàbils –previ  anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i pels mitjans habituals– el Pressupost General d'aquesta 
entitat i les seves Bases d’execució per a l’exercici econòmic 2012.  Durant aquest 
termini qualsevol persona interessada podrà examinar-ho i presentar en contra i davant 
del Ple les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Desè. Aprovar la Plantilla i la relació de tots els llocs de treball degudament classificats 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, i exposar-ho al públic pel termini de 
20 dies, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les al· legacions i 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
En cas de no presentar-se al· legacions els acords anteriors esdevindran definitius i 
eficaços sense necessitat d’adoptar nous acords al respecte. 
 
El president explica que aquests pressupostos han estat treballats des de la responsabilitat 
i amb l’ambició de poder mantenir els ingressos i les subvencions que vénen de fora. 
Seguidament passa la paraula al conseller delegat de l’Àrea d’Hisenda. 
 
Intervé el conseller senyor Xavier Cima per comentar que la difícil situació econòmica 
que patim, fa que enguany haguem projectat uns pressupostos equilibrats per l’any 2012 
basats, sobretot, en la prudència. Però també, amb l’ambició necessària per a mantenir 
serveis que es consideren necessaris per a la comarca. 
 
El pressupost d’ingressos per enguany serà de 8.475.000,00 €. Un pressupost que minva 
un 7% respecte l’any 2011 i que continua la dinàmica a la baixa dels anys anteriors. 
Aquests pressupostos mantenen els ingressos pel que fa referència al Capítol III de Taxes, 
Preus Públics i altres ingressos (que només cau un 0,27%) i del Capítol IV de 
Transferències Corrents (que baixa un 0,24%). La principal disminució la trobem en el 
Capítol VII de Transferències de Capital que disminueix un 71,31% (653.198,08 €) que 
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és bàsicament, l’apartat de noves inversions. Tot i haver estat molt rigorosos en la 
projecció dels ingressos, i atesa la peculiaritat de la composició dels mateixos que 
configuren el Pressupost del Consell –que en la seva majoria són finalistes– els vull 
advertir explícitament que caldrà prendre quantes accions siguin necessàries per mantenir 
l’equilibri pressupostari cada vegada que manqui o es minori un ingrés, per tal de no 
desequilibrar el pressupost. 
 
Quant a les despeses, cal ressaltar que en el capítol 1 de Despeses de Personal s’han 
reduït les retribucions polítiques en un 15,20% degut, en gran part, a l’eliminació 
definitiva de les retribucions de vicepresidència. Així mateix, s’han reduït els incentius de 
productivitat en un 31,62 % respecte als de 2011. En total el capítol de Despeses de 
Personal es redueix en un 3,34% o el que és el mateix, uns 60.000€. 
 
El capítol 2 de Despeses Corrents en Béns i Serveis passa de 5.778.522,25 € que estaven 
consignats per a l'any 2011 a 5.853.225,12 € per al 2012, significant un increment 
vegetatiu només de l’1,29%. Apuntar-los en aquest cas, que aquest increment no cal 
interpretar-lo forçosament com un augment del consum intern del Consell, sinó com un 
augment en els preus dels béns i subministraments consumits. Consumirem menys, però 
pagarem més degut a l’increment de preus. Tot i així, s’està estudiant com minorar 
aquestes despeses. 
 
Pel que fa al Capítol III, les despeses financeres es xifren en 7.824,88 €, amb un 
decrement del 6,97% respecte a la dotació de l'exercici de 2011. La causa principal 
d’aquesta minoració es deu a què el capital viu a retornar és inferior al de l’exercici de 
2011. En aquest sentit, vull deixar constància del poc endeutament que pateix el Consell 
Comarcal, però també de les elevades tensions de tresoreria. En termes d’economia 
elemental podríem dir que no som pobres però que ara ens costa arribar a final de mes. 
 
En el Capítol IV de Transferències Corrents, s'han imputat gran part de les diferents 
transferències a les entitats locals, a les famílies i a les institucions sense finalitat de lucre 
per tal de mantenir de forma molt similar aquelles polítiques més socials, si bé ha calgut 
ajustar-ne alguna i també renunciar a fer aportacions a favor d’algun Consorci (Consorci 
de l’Alta Garrotxa, per exemple) degut a la minoració d’ingressos que ha tingut el 
Consell. Es mantenen també, a tall d’exemple i com a mostra del compromís d’aquest 
equip de govern amb la promoció econòmica, la llengua i la solidaritat, les aportacions al 
Consorci Ripollès Desenvolupament, al Consorci de Normalització Lingüística i les 
Ajudes al Tercer Món. 
 
A nivell del Capítol VI, les inversions reals que cal destacar són:  
 

1. Adquisició equips i programari informàtic..................2.000,00 €  
2. Adquisició compactadors RSU................................262.851,92 €  
3. Reposició contenidors selectiva..................................8.750,00 €  
4. Mobiliari i útils Escola Comarcal de Música................7.000,00 € 

 
No figura cap transferència de capital en el capítol VII. 
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En el Capítol VIII d’Actius Financers hi ha consignats 200,00 € en concepte d'aplicacions 
pressupostàries ampliables, per possibles bestretes que el personal del Consell pugui 
sol· licitar, tot i que en principi s’apliquen no pressupostàriament segons les Bases 
d’Execució del Pressupost.  
 
I en el Capítol IX de Passius Financers, i finalitzant amb les despeses, aquest capítol 
contempla 94.246,23 € en concepte d’amortització dels préstecs subscrits. Cal recordar en 
aquest sentit, que els préstecs concertats a 31 de desembre de 2011 es trobaven en una 
situació de 314.450,34€, quant al capital viu. 
 
Com poden veure, uns pressupostos ajustats a l’època que ens toca gestionar el Consell 
Comarcal, que moderen els ingressos de forma prudent i que lliguen la despesa de forma 
austera per tal de poder superar l’any 2012 amb garanties, amb un rumb marcat, i amb 
l’ambició necessària per col· laborar en la forma que aquest Consell Comarcal pugui, en 
sortir de la crisi.  
 
Són temps difícils. I en aquest sentit, m’agradaria demanar als grups del PSC i ERC, que 
col· laborin amb el grup comarcal de Convergència i Unió per tirar endavant un 
organisme com el Consell Comarcal i una comarca com el Ripollès. Mà estesa. Així els 
ho va expressar el president, Miquel Rovira, així ens ho van expressar vostès, i així els hi 
vull expressar jo ara. Conscients que en aquest moment la societat demana als polítics 
que sapiguem estar a l’alçada de la crisi, els demano la complicitat necessària per 
intercanviar, treballar, pactar, debatre i fer possibles aquelles polítiques que són avui més 
necessàries que mai.  
 
Aquests són uns pressupostos coherents en un context de crisi, que intenten fer allò que 
fan tantes i tantes famílies catalanes, que és no estirar més el braç que la màniga. Els 
demanem que donin un vot de confiança a aquests pressupostos, i els demanem que ho 
facin des de la responsabilitat. No els demanem una responsabilitat del passat sinó una 
responsabilitat del futur. Els demanem, en definitiva, que sapiguem trobar entre tots, la 
coincidència en mig de la discrepància i treballar junts per millorar els serveis que aquest 
Consell Comarcal pot oferir als ciutadans del Ripollès. 
 
Pren la paraula el conseller senyor Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC, per 
fer unes valoracions en el sentit de recordar que és el tercer pressupost marcat per la 
contenció i prudència, motivats per la difícil situació econòmica que hi ha ara i des de fa 
uns anys. 
 
Vol valorar positivament el quasi nul endeutament de la corporació i el fet que es 
mantenen tots els llocs de treball, però manifesta que s’haurà d’estar al cas si s’ha de 
prendre alguna mesura per la manca o disminució dels ingressos. Cal lamentar les 
tensions de tresoreria motivades pel retard de la Generalitat en el seu pagament. És un 
pressupost que va tard i lamenta que ningú els ha  donat l’explicació oportuna del per 
què. El Consell Comarcal tenia el bon costum d’aprovar els pressupostos al desembre. 
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Ara no s’ha fet i no s’ha donat cap explicació. També hi havia el bon costum de fer una 
sessió informativa amb els altres grups, que no s’ha produït.  
 
Continua la incertesa del SAT, que esperen que es pugui mantenir. Disminueixen les 
inversions. Lamenten que el Departament de Territori i Sostenibilitat hagi anul· lat ajuts 
per a camins, etc. Eren ajuts adreçats a gent que viu en llocs allunyats. Tampoc arribaran 
ajuts per programes de dinamització de muntanya. També constaten que s’ha canviat el 
destí de la subvenció del PUOSC per la fibra òptica per l’adquisició de compactadors. El 
PSC hagués estat partidari d’intentar que millorés la connectivitat i la fibra òptica 
prioritàriament, fins que hi hagi una política més clara en matèria de residus. 
 
Diu que s’abstindran perquè entenen que no poden firmar xecs en blanc; recorden que no 
han pogut participar en l’elaboració dels pressupostos, però no votaran en contra perquè 
són els tercers pressupostos de contenció. Així mateix, manifesta que el seu grup està a 
disposició de l’equip de govern pel que calgui. 
 
Intervé la senyora M. Carme Freixa, portaveu del grup comarcal d’Esquerra, i diu que 
tampoc votaran a favor. Defensa la complicitat que l’anterior equip de govern havia 
mantingut amb l’oposició per a l’elaboració dels pressupostos. Caldria apostar per temes 
comarcals cabdals, com el Consorci Ripollès Desenvolupament i la fibra òptica. Entén 
que més important que l’aprovació del pressupost, és el seu seguiment i execució. No se 
sap si les partides d’ingressos que es preveuen es tindran. El grup d’Esquerra voldria que 
quan es redimensionin serveis per manca de recursos, se’ls tingui en compte. Ni els 
ciutadans ni els ajuntaments podran aportar-hi més. I hi ha temes com l’Escola Comarcal 
de Música, el menjador escolar, que voldrien participar-hi i col· laborar. No hi ha vents 
massa favorables per als consells comarcals i entén que hi hauria d’haver consens de totes 
les forces polítiques. 
 
El senyor Cima agraeix el to de les intervencions. Per fer el seguiment pressupostari es 
brinda per establir terminis de cada 2, 3 o 4 mesos per dur a terme reunions periòdiques 
amb l’objecte d’informar de com van els serveis i convocar-los si hi ha un tema més 
urgent. 
 
El president diu que hi va haver un compromís de la vicepresidenta del Govern de 
començar a pagar als consells. Ell és un lluitador pels consells comarcals i així ho va fer 
avinent a la vicepresidenta. També va ser a una reunió de quatre comarques (Garrotxa, 
Ripollès, Solsonès i Berguedà) on es va dir que volen fer sentir la seva veu per a que no 
se’ls deixi de la mà de Déu. Diu que també va impulsar un reunió per marcar 
l’establiment d’un seguit de reunions, la primera de les quals va ser amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, per tractar de tots aquests temes. El va acompanyar el 
conseller senyor Josep Coma. El 15 de març tindrà una reunió amb la Direcció General de 
Telecomunicacions pel tema de la fibra òptica. Finalment, se suma en l’agraïment pel to 
de les intervencions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: 10 vots a favor, i 8 abstencions 
(les dels grups comarcals del PSC i Esquerra). 
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Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 

El president 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Miquel Rovira i Comas 


