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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL TRETZE DE NOVEMBRE DE 2013.
Talarn, 13 de novembre de 2013.
Essent les 20.30 hores, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres
del Ple de l’Ajuntament de Talarn, a fi de celebrar sessió ordinària sota la presidència del Sr.
Alcalde, Lluís Oliva i Diaz .
Són presents els Regidors:
X
x
X
x
x
x

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ,

assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
6.-MODIFICACIO OF.IBI.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió ordinaria de 02/10/2013 El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a favor
(grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 abstencions (grup CIU), acorda la seva aprovació.
El sr. Cirera manifesta que l’abstenció del seu grup ve donada per una afirmació no certa
realitzada pel sr. Alcalde al punt de precs i preguntes, on afirma que els treballadors van
treballar el 15 d’agosts per iniciativa pròpia, doncs segons ha tingut coneixement, va ser
l’Alcalde qui va demanar que treballessin a un preu exagerat; el sr. Alcalde contesta que no es
cert, doncs els treballadors van treballar per que van creure que ho havien de fer, ho pot
preguntar als interessats. El sr. Cirera afegeix que no es normal que una obra s’allargui tant i
s’hagi de treballar un dia de festa.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
-Del Servei de control de qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida, informes de resultats
analítics de data 21/10/2013, de control de canella, de xarxa de distribució, ambdós conforme.
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-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, control de la cloració dels dipòsits de les xarxes de
subministrament del mes de setembre.
- De la Direcció General de Turisme, comunicant que d’acord amb la Llei 5/2012, sobre
l’impost sobre les estades en establiments turístics, el 30% dels ingressos generals a cada
municipi seran transferits als ajuntaments corresponents per destinar-los a actuacions de
promoció turística.
- De la Direcció General de Comerç, comunicant la inscripció en el Registre d’activitats firals la
Fira del Vi, com a fira-mercat.
- De la CHE, i en relació a la comunicació feta desde l’Ajuntament de Talarn de deixar fora de
servei la planta de desinfecció d’embarcacions fins que hagi una implicació conjunta dels
municipis de la comarca, posa de manifest l’eliminació de l’estació del llistat d’estació de
desinfecció oficials de la web de la CHE, fins que es subsanin els problemes i torni a prestar-se
el servei, alhora s’ofereix a informar de l’organització i funcionament en cas d’acordar-se un
funcionament mancomunat, tot recordant que l’existència d’altra estació de desinfecció
(Càmping Gaset) permet que no es prohibeixi la navegació a l’embassament. El sr. Cirera,
comenta que ell es va oferir per negociar el manteniment entre els municipis de la comarca amb
el Consell. El sr.Alcalde recorda que el conveni signat amb la CHE deia que el manteniment de
la planta era per l’Ajuntament; el sr. Cirera, contesta que es va signar per que es pogués
construir, i el manteniment era pel primer any.
2.2. El Ple acorda:
2.2.1. Vista la sol·licitud presentada per la sra. XXXXXXXX, en la qual sol·licita la bonificació
en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula
XXXXXXXXX, al·legant que te reconeguda un grau de minusvalía superior al 33%.
Vist el que disposa el Text refós de la Llei reguladora l’article 4t.3 de l’Ordenança Fiscal
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Atès que es comprova que compleix tots els requisits. El Ple acorda per unanimitat :
Primer.- Reconèixer la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel turisme matrícula XXXXXXXX, a nom del sr. XXXXXXXXX..
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i al Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació dels Tributs Locals.
2.2.2. RECOLZAR en tots els seus termes la Moció en defensa del transport i del menjador
escolar gratuïts a tots els pobles agregats, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà en sessió de 05/08/2013.
2.2.3.- RECOLZAR en tots els seus termes la Moció arran de l’anunci de tancament de
Copirineu, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Tremp.
2.2.4.-Moció per a la millora de l’accessibilitat a nuclis de l’Alt Pirineu i Aran.
L’Alt Pirineu i Aran, composat per 6 comarques (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran), 77 municipis I 596 nuclis de població, amb una superfície
total de més de 5700 km2 i una població de 76.000 habitants, evidencia unes característiques
singulars que es poden resumir en molta superfície, poca població i molt dispersa.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

Les infraestructures viàries són bàsiques per la realització de qualsevol activitat humana en el
territori i el seu estat i qualitat defineixen la qualitat de vida dels nuclis que en depenen i en son
les garants de la viabilitat de la vida en les zones rurals.
Les característiques geogràfiques i topogràfiques de l’Alt Pirineu fan que el nivell de recursos
necessaris per al manteniment i millora d’aquestes infraestructures hagi de ser superior a la
d’altres zones del país.
Alguns dels accessos als nuclis no estan asfaltats i hi passa, a més del trànsit habitual, el servei
de transport escolar en període lectiu.
La manca d’inversions i de recursos pel manteniment dels accessos fa que la pressió social vers
els ajuntament es vegi incrementada i que aquesta dinàmica comporti una tendència al
despoblament dels nuclis més petits o allunyats.
Els pressupostos en infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’Alt Pirineu dels darrers
anys han provocat un greuge als habitants d’aquest territori i un sentiment d’oblit.
De conformitat amb el que preveu l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, el Ple per unanimitat dels set membres legals, acorda:
PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’activació URGENT dels Plans que han
permès el finançament de les obres de conservació i millora de les infraestructures viàries a
l’Alt Pirineu incorporant les inversions no realitzades en els darrers anys.
SEGON. Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Lleida que agrupin en un
Pla Específic de Camins Rurals per l’Alt Pirineu tots els recursos dels altres plans de la
Generalitat i els provinents de la Diputació de Lleida i Girona i n’adeqüi el muntat per realitzar
les inversions necessàries per equiparar els accessos als nuclis dels municipis de l’Alt Pirineu a
la resta de Catalunya i en una única convocatòria.
TERCER. Notificar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President de
la Diputació de Lleida i de Girona, al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Conseller del DAAM, a la Consellera del Departament de Governació, al Delegat del Govern
per l’Alt Pirineu i als portaveus dels grups parlamentaris.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
Havent donat compte el Ple de les sol·licituds de llicències formulades i vistos, en el seu cas, els
informes que obren als expedients respectius, el Ple, exceptuant el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, amb les excepcions dels que així s’expressa, acorda:
3.1.- Restar assabentats per unanimitat les següents COMUNICACIONS PREVIES D’OBRES
MENORS per part de tots els grups:
PROMOTOR
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

OBRA
Arrebossat parcial façana C. Forn 8
Arrebossat parcial façana C. Pau Coll 7, 1r. (façana Mota)

XXXXXXXXX

Arrebossar parets garatge per solucionar humitats Pl.Castell 4
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XXXXXXXXXX

Fer esglaó C. Font de Caps 7

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Arreglar part era C. Font de Caps 36 (neteja de corralines i
pavimentar part d’era.
Canvi de teules C. Soldevila 2.

XXXXXXXXXX

Pintar façana C. Font de Caps 9bis. Condicionants :
-

XXXXXXXXXX

Es prohibeix l’ús color blanc.
Caldrà pintar tota la façana de l’edifici, al tractar-se
d’edifici plurifamiliar; no s’admet la pintura parcial de
façana.

Construcció de bassa de rec de 10x5metres a la parcel·la 148
del polígon 7.

3.2.- L’Ajuntament de Talarn, ha tramitant expedient relacionat amb canvi d’ús de part de la
planta baixa d’edificació existent situada a sòl no urbanitzable (finca Santa Creu) per destinar-lo
a PENSIO (abans bar musical on s’exerceix la prostitució), promoguda pel sr.
XXXXXXXXXX, d’acord amb l’article 48 del text refós de la llei d’urbanisme, atès que es
tracta d’actuacions a sòl no urbanitzable. S’ha sol·licitat els corresponents informes i es troba en
període d’informació pública.
El Ple per unanimitat dels membres legals (set de set), acorda:
PRIMER. APROVAR l’ expedient relacionat amb canvi d’ús de part de la planta baixa
d’edificació existent situada a sòl no urbanitzable (finca Santa Creu) per destinar-lo a PENSIO
(abans bar musical on s’exerceix la prostitució), promoguda pel sr. XXXXXXXXX.
SEGON. FACULTAR el sr. Alcalde per que finalitzat el període d’informació pública, ratifiqui
l’aprovació de l’expedient de referència, en cas de no presentar-se cap reclamació.
TERCER. TRAMETRE el contingut del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per la seva autorització.
3.3.-Comunicar a XXXXXXXXX I XXXXXXXX CB, la no aplicació del règim de control de
les llicències ambientals, fins que l’ajuntament no aprovi la corresponent ordenança o
reglament d’activitats; únicament serà d’aplicació el que correspongui per la seva classificació
a l’annex corresponent.
3.4. REQUERIR al sr. XXXXXXXXX, per que en el termini màxim de 20 dies procedeixi a la
neteja del pati posterior de la finca del C. Soldevila 10, per motius de salubritat amb les finques
veïnes, atès que en cas contrari, s’incoarà expedient d’ordre d’execució per exigir l’obligació
dels propietaris de mantenir les construccions i instal·lacions en condicions de seguretat,
salubritat i ornament.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 09/2013, amb 92 de les mateixes, per un import
total de 29.108,79€ . Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovació, majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 vots en
contra (CIU).
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Intervencions Ple: El sr. Cirera posa de manifest que el vot en contra del seu grup, ve donat per
considerar excessiva la despesa en general; troben molta despesa a l’alberg (llençols, etc.), a
l’obra de Font de Caps, concretament en aquesta obra calia tenir molt control en el formigó, les
hores de màquina, etc. El sr. Alcalde contesta que haver executar les obres per administració ha
representat un estalvi d’un 40% respecte del pressupost del tècnic, i d’aquesta forma han
treballat empreses de la comarca.
El sr. Cirera, pregunta pel concepte de la factura de Macià, i del concert d’orgue doncs pensava
que era gratuït . Contesta el sr. Alcalde que la factura de XXXXXXXXX es per l’elaboració del
Pla de Joventut i organització d’activitats; i pel que fa al concert d’orgue, contesta que estava en
part subvencionat i aquesta es l’aportació municipal, continua dient que va ser un gran concert
i un acte cultural extraordinari per a la dinamització de la població.
Així mateix, pel que fa es excessiva la despesa en honoraris tècnics, i més en el cas dels que
venen de Lleida, doncs hi ha tècnics al municipi i comarca; el sr.Alcalde pren nota.
5.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
5.1.DECRETS D’ALCALDIA
El Ple resta assabentat dels Decrets d’Alcaldia num.34/2013 de data 25/10/2013 per la qual es
pren coneixement de l’activitat dedicada a explotació ramadera de 16 reproductores i 8 de cria
de bestiar boví en règim extensió durant el període de 2 mesos a la parcel·la 320 del polígon 5;
Decret d’Alcaldia num. 35/2013 de 18/10/213, d’aprovació del padró cobratori de la taxa pel
subministrament d’aigua potable i clavegueram any 2012.
5.2.DESPATX D’ASSUMPTES.
5.2.1) Conveni Departament Salut i ACM i FMC.
Donat compte el Ple el Conveni Marc signat entre el Departament de Salut i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en data 11 de
gener de 2006, per tal d’orientar els vincles i les obligacions entre el Departament de Salut i els
ens locals, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut, per tal que l’Agencia
de Protecció de la Salut realitzi les activitats corresponents als serveis mínims de competència
local.
El Ple per unanimitat dels set membres presents, acorda:
PRIMER. ADHERIR-SE al Conveni Marc signat entre el Departament de Salut i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en data 11 de
gener de 2006, per tal que l’Agencia de Protecció de la Salut realitzi les activitats corresponents
als serveis mínims de competència local.
SEGON. COMUNICAR el contingut del present acord al Departament de Salut i a les entitats
municipalistes, tot facultant el sr. Alcalde, per la signatura dels documents que siguin necessaris
per donar compliment a l’acordat.
5.2.2.-Conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions
públiques.
Donat compte el Ple del Conveni de col·laboració entre el Departament de Governació ,
Localret, l’ajuntament de Barcelona i el consorci administració oberta electrònica de Catalunya
per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperatibilitat dels sistemes d’informació de les
administracions públiques.
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El Ple per unanimitat dels set membres presents, acorda:
PRIMER. ADHERIR-SE al Conveni de col·laboració entre el Departament de Governació ,
Localret, l’ajuntament de Barcelona i el consorci administració oberta electrònica de Catalunya
per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperatibilitat dels sistemes d’informació de les
administracions públiques.
SEGON. COMUNICAR el contingut del present acord al Departament de Governació i AOC,
tot facultant el sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per donar
compliment a l’acordat.
5.2.3.-PUOSC 2012: REHABILITACIÓ PISTA POLIESPORTIVA I AMPLIACIÓ
ZONA ESPORTIVA.
Donat compte el Ple de la 1a. Certificació d’obra de la Rehabilitació de la pista poliesportiva i
ampliació zona esportiva, inclosa al Puosc 2012, elaborada per la direcció de l’obra a favor de
l’adjudicatari Construccions Marti Vidal SL, d’un import de 68.917,93 €.
El Ple per unanimitat dels set membres presents, acorda:
APROVAR la 1a. Certificació d’obra de la Rehabilitació de la pista poliesportiva i ampliació
zona esportiva, inclosa al Puosc 2012, elaborada per la direcció de l’obra a favor de
l’adjudicatari Construccions Marti Vidal SL, d’un import de 68.917,93 €.
5.2.4. Cessió material intervenció en emergències.
Atès que l’Ajuntament de Talarn, disposa de material d’intervenció en emergències d’acord
amb el inventari elaborat pel servei de Protecció Civil, per tal d’implementar el Pla de
Protecció Civil municipal i afrontar la gestió d’una emergència, el qual es dona per reproduït i
s’incorpora a l’expedient.
Ates la creació de l’Agrupació de Defensa Forestal de Talarn, associació sense ànim de lucre de
la qual forma part l’Ajuntament de Talarn, creada amb l’objectiu de portar a terme gestió
forestal i tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals per part de voluntariat local.
Atès que l’esmentat ADF ha proposat liderar el Grup Local d’Intervenció del Pla de Protecció
Civil del municipi,
El Ple per unanimitat dels set membres presents, acorda:
PRIMER. CEDIR de forma gratuïta el material d’intervenció en emergències d’acord amb el
inventari elaborat pel servei de Protecció Civil, el qual es dona per reproduït i s’incorpora a
l’expedient, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL TALARN (ADF
TALARN), atès que el seu ús serà per a finalitats d’utilitat pública, com es ocupar la direcció
del Grup Local d’Intervenció del Pla de Protecció Civil de municipi, i per a que sigui utilitzat en
les tasques de gestió forestal i d’emergència del municipi de Talarn, en coordinació amb el
Servei de Protecció Civil municipal.
SEGON. La cessió comporta responsabilitzar-se del manteniment del material d’intervenció en
emergències, relacionat al Inventari que forma part de l’expedient.
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TERCER. La cessió s’atorga per un termini d’un any, prorrogable pel mateix termini de forma
tàcita. Es fa constar el dret de reversió si el beneficiari no compleix les finalitats de la
transmissió.
6.-MODIFICACIO O.F. IBI.
Vist l’expedient relacionat amb la modificació de les bonificacions de l’Ordenança fiscal
reguladora del Impost de Bens Immobles del municipi de Talarn, pel que fa a introduir una
bonificació del 50% de la quota per les famílies nombroses.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
El Ple per unanimitat dels set membres legals, acorda:
PRIMER. APROVAR provisionalment la modificació de les bonificacions de l’Ordenança
fiscal reguladora del Impost de Bens Immobles del municipi de Talarn, pel que fa a introduir
una bonificació del 50% de la quota per les famílies nombroses.

SEGON. Sotmetre la present modificació a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el BOP i Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
TERCER.-Considerar definitivament aprovada la modificació si transcorregut el període
d’informació pública, no es presenta cap reclamació, i en aquest cas ordenar la publicació
íntegra de l’acord, de la modificació.
QUART.- TRAMETRE a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la
Diputació de Lleida, el contingut del present acord.
CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
Intervencions: El sr. Alcalde informa que la proposta d’introduir aquesta bonificació, ha estat a
raó de la demanda de diferents famílies de la població.
7.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Que els treballadors municipals, es prenen la seva feina de forma responsable, i per aquest
motiu, entre d’altres, les analítiques surten be, etc.
- De les negociacions amb Endesa, per canviar el lloc de la depuradora de la Central, i s’està
buscant la millor solució per que no s’adopti una solució provisional. Pel que fa la segregació,
s’estan fent les gestions al Registre i probable que a primers d’any estigui resolt.
- Fa constar l’agraïment als restaurants per la seva adhesió al programa “Cuina de Fira”, on ha
hagut una unió per portar a terme un projecte comú.
- De la previsió a final de mes de la inauguració de l’alberg, tot esperant que estigui acabat.
- De la celebració de la Fira del Vi a Lleida, la qual va anar molt bé i es van fer molts contactes.
- De la presentació de les Jornades del Vi a Lleida i del Congres celebrat al Institut Geològic.
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- En relació al conveni amb Endesa dels kWs gratuïts, s’està en via de solucionar aquest
assumpte, doncs des de 2009, l’ajuntament no ha rebut la compensació, en canvi els veïns si
l’han rebut.
- De la visita del Director de la Federació d’Hosteleria a rel de l’alberg, tot agraint la seva
predisposició.
- Dels treballs realitzats a l’escocell de l’església, i d’aquesta forma s’obre un lloc més de visita
a la població.
- De la visita a la Generalitat amb la Vicepresidenta i a Madrid al Mº de Defensa, en relació a
l’AGBS; tot comentant que han estat dos dies intensos a rel de la demanda del Ministerio de
compatibilitzar usos a les instal·lacions de l’acadèmia. Es va parlar de mancomunar serveis i
reduir costos. Informa que es del parer que en poc temps es veuran realitats.
8.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Rosell, demana que es sol·liciti a Carreteres la retirada del cartell de la creu roja que hi ha
a la C-13.
El sr. Rosell, demana que es tornin a celebrar les comissions informatives abans del plens.
El sr. Cirera, posa en coneixement que creu que s’està aixecant mes del compte l’edificació de
l’escala de la Plaça Castell 13, quan Urbanisme no permet augment de volum. Contesta el sr.
Alcalde, que les obres s’executen d’acord amb el projecte.
El sr. Cirera exposa que no creu correcte treure faroles d’un lloc per col·locar-les a altre. Així
mateix i en relació a les obres de la pista poliesportiva, que semblava que hi havia molta pressa
per començar, però ara les obres estan parades.
El sr. Cirera afegeix, que el sr. Alcalde ha defensat als treballadors municipals, però recorda que
no tots, com es el cas de XXXXXXXXX, doncs ha estat objecte d’expedient disciplinari, amb la
sola versió del sr. Sanjurjo; creu que s’ha de fer mirar el que s’ha fet a XXXXXXXX, quan el
sr. Sanjurjo també insulta als veïns.
El sr. Alcalde contesta en relació a les anteriors manifestacions:
-Que es faran les gestions per que es tregui el rètol de la creu roja.
-Que es farà seguiment de les obres a la Pl. Castell pels serveis tècnics.
-Que hi havia 96 faroles al camí dels horts, i amb la sectorització la meitat estan apagades, i per
aquest motiu s’ha considerat convenient traslladar-les a la piscina.
-Les obres de la pista poliesportiva no han provocat cap molèstia als usuaris de la piscina
aquest estiu; el que sí es cert es que les obres s’han ralentitzat.
-En relació a l’expedient de XXXXXXXX, va ser instruït per un funcionari de la Generalitat i
posteriorment pel Jutjat del Social. Afegeix el sr. Cirera que potser no es va poder defensar. El
sr. Alcalde exposa que no qüestiona la justícia, i el XXXXXXXXXX es va defensar durant la
instrucció, i al Jutjat va anar amb el seu advocat. També comenta que sembla que hi ha una
campanya en perjudici de l’ajuntament per aquest tema i d’ajuda al Vicente, tot informant que
aquesta persona no ha fet ús dels ajuts del consell, ni tampoc es cert el tema del desnonament
per que viu a un pis de lloguer de protecció social i té aturat el pagament del lloguer.
-En relació a tornar a celebrar les comissions informatives, no tindria cap problema per tornarles a celebrar, sempre i quan com Alcalde no hagi de sentir qualificatius com dictador, feixista,
etc.; per part de l’equip de govern hi ha tota la voluntat de col·laboració, transparència, però no
de sentir-se insultats, per la seva part, afirma es podrien tornar a celebrar l’anterior dimecres al
ple a les 14 hores per facilitar l’assistència de tothom. El sr. Cirera manifesta que voldria que
fos més participativa.
El sr. Alcalde informa que actes i gravacions que recullen l’oferiment de consensuar; en
l’anterior legislatura no existien les comissions informatives, i tot venia aprovat per la Junta de
Govern (on no havia cap membre de l’oposició), i el Ple ratificava tot. Creu que es difícil
demostrar que no tenen voluntat de cooperació i transparència.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-dos
hores, del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta, que un cop aprovada
haurà d’ésser transcrita al seu corresponent llibre. Jo, la Secretària en dono fe.

