PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 03/2018
Data: 12 d’abril de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feiu Amat
Sra. Marta Santos Mir
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan passen 5 minuts de 3/4 de 10 de la nit.

Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
3. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal del Baix
Empordà d’encàrrec de gestió de la minideixalleria municipal de Verges.
4. Establiment de Festes Locals per a 2019.
5. Modificació del pressupost – pla d’inversions, per a la incorporació de l’obra urbanització
del carrer dels Bous.
6. Aprovació del programa de Participació ciutadana – POUM
7. Moció per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol
8. Proposicions urgents
9. Precs i preguntes
Verges, 12 d’abril de 2018
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient,
el Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Es proposa al ple aprovar les actes anteriors corresponent a: Ple ordinari celebrat l’1 de febrer de
2018, Ple extraordinari celebrat el 22 de febrer de 2018.
Per assentiment de tots els membres queden aprovades les dues actes.

2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
Es proposa al Ple donar coneixement dels decrets següents:
2.1 CONEIXEMENT
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte
dels següents decrets: del número 7 del 18 de gener de 2018 al 40 del 20 de març de 2018.
Decret 27/2018 de 26 de febrer de 2018
.
Atès que per part de secretaria-intervenció s’ha elaborat l’expedient de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2017 d’aquesta Corporació;
. Atès que en data 22 de febrer el secretari-interventor va emetre informe favorable, de
conformitat amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei de les hisendes locals;
. De conformitat amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària,
DECRETO,
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2017.
Segon. Comunicar la liquidació al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri,
d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril.
Tercer. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de que s’acabi el mes de març
de l’exercici següent al que correspongui.

Decret 28/2018 de 26 de febrer de 2018
Un cop celebrades les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament de
data 13 de juny de 2015, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
municipal, aquesta Alcaldia va realitzar els decrets d’alcaldia número 168/2015 de nomenament
dels tinents d’alcalde, el 16/2015 de la composició de la Junta de Govern Local i el 170/2015 de
composició del cartipàs, tots de data 30 de juny de 2015 on vol organitzar l’administració
municipal a través de diverses àrees, amb d’indicació dels regidors responsables.
Atès que el Ple 30 de novembre de 2017 es va donar per assabentada la renúncia del regidor
senyor Jordi Tubert Vila.
Atès que el Ple de l’1 de Febrer de 2018 es va nomenar com a regidora de l’Ajuntament de
Verges la senyora Marta Santos Mir.
Atès que en conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern
Local, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció actual, per l’article 53.3 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, per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seva nova redacció
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en la qual es regulen les competències de l’alcaldia
que no poden ser objecte de delegació.
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides;
DECRETO:
Primer.- Modificar el nomenament coma TINENTS D’0ALCALDE d’acord amb l’ordre de prelació
que segueix:
1r. Sra. Núria Roca Puigdemont
2n. Sra. Susagna Ribas Ros
3r. Sra. Mireia Feliu Amat
Segon.- Reorganitzar el Govern i l’administració municipal el qual quedarà integrat de la següent
manera:
a) Àrea d’Alcaldia, responsabilitat de l’alcalde senyor Ignasi Sabater Poch, que comprèn les
següents responsabilitats i regidories:
Comunicació
Hisenda
Administració general i Personal
Obres municipals
Serveis
Camins

b) Àrea de la primera Tinença d’alcaldia, de la senyora Núria Roca Puigdemont, que comprèn
les següents regidories:
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Ordenació Municipal i Medi Ambient
Paisatge Cultural i Urbanisme
c) Àrea de segona Tinença d’alcaldia, de la senyora Susagna Ribas Ros, i que comprèn les
següents regidories:
Atenció a les persones
Salut
Lleure
Joventut
d) Àrea de tercera Tinença d’alcaldia, de la senyora Mireia Feliu Amat, i que comprèn les
següents regidories:
Ensenyament (Institut-Escola i Llar d’infants)
Processos participatius
e) Àrees de la regidoria responsabilitat de la senyora Marta Santos Mir, que cormprèn:
Cultura i Festes
Esports
Tercer.- Disposar que la Sra. Marta Santos Mir assisteixi a les Juntes de Govern amb veu i
sense vot d'acord amb el que disposa l'article 113 del ROFRJEL.
Quart.- Establir que les delegacions que es realitzen en el regidors és la facultat de gestió i de
presentació de propostes al Ple i a la Junta de Govern Local, dins dels àmbits delegats. No es
delega la facultat de dictar decrets ni resolucions que afectin a tercers.
Cinquè.- Les delegacions entraran en vigor el dia següents a la signatura d’aquesta resolució.
Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebri, notificantla personalment a la deisnad i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Verges, sense perjudici de la seva efectivitat des de dia següent a
la present resolució, conforme s’indica en l’art. 23.4 de la Llei de Bases de Règim Local, 54 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 43 i ss. De RD pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Decret 34/2018 de 13 de març de 2018
De conformitat amb el que estableix l’article 48.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article
182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals,

DECRETO:
Primer.- Disposar la incorporació dels romanents de crèdit i del romanents amb finançament
afectat de l’exercici anterior que a continuació es detallen al pressupost vigent, amb efectes del
dia 1 de gener de 2018
INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS DESPESES GENERALS
Origen dels fons
CONCEPTE
INGRÉS
18 01 87000

DESCRIPCIÓ
ROMANENTS TRESORERIA DESPESES GENERALS
TOTAL ORIGEN DELS FONS

IMPORT
215.632,13
215.632,13

Aplicació dels fons
PARTIDA
18 01 01100 91320
18 01 15320 61902
18 01 15100 64000

DESCRIPCIÓ
AMORT. PRÉSTEC PONT INVERSIONS 2011. BBVA
AMPLIACIÓ i MILLORA XARXA SANEJAMENT
POUM
TOTAL APLIACIÓ DELS FONS

IMPORT
176.000,00
19.632,16
20.000,00
215.632,13

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERGES I EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA MINIDEIXALLERIA
MUNICIPAL DE VERGES
Atès que el Ple extraordinari de 22 de febrer de 2018 va aprovar inicialment el projecte bàsic i
executiu de construcció de mini-deixalleria a Verges, redactat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal del Baix Empordà, per un import de 92.415,00 euros més 19.407 euros d’IVA amb un
total de 111.822,39 euros (IVA inclòs).
Atès que la gestió sostenible d’una deixalleria municipal requereix l’assistència tècnica
especialitzada per tal d’optimitzar els recursos econòmics, donar un tractament
mediambientalment correcte als materials, beneficiar-se dels ajuts d’administracions o entitats, i

per tal que la instal·lació sigui també un punt de reforç del model de recollida selectiva al municipi,
així com també l’educació ambiental pels veïns.
Atès que en data 25 de maig de 2017, l’Ajuntament de Verges va acordar delegar al Consell
Comarcal del Baix Empordà la tramitació de sol·licituds d’ajuts per la construcció d’una
minideixalleria al municipi, en un espai que l’ajuntament considera que es pot destinar a l’ús de
deixalleria, tant per la seva superfície com per la seva qualificació urbanística.
Atès que el Consell Comarcal del baix Empordà, gestiona la xarxa de deixalleries del Baix
Empordà, que consisteix en una deixalleria mòbil, la deixalleria comarcal de la Bisbal d’Empordà,
les minideixalleries de La Tallada d’Empordà, Gualta, Bellcaire i les deixalleries municipals de
Begur i Pals, donant servei a 27 municipis de la comarca.
Atès que l’Ajuntament de Verges està interessat en encarregar al Consell Comarcal del Baix
Empordà la redacció del projecte constructiu, la tramitació de la contractació, l’execució de l’obra,
adquisició dels contenidors i material necessari per la seva posada en funcionament, així com la
posterior gestió de la minideixalleria del municipi, i el Consell Comarcal disposa dels recursos
tècnics i humans necessaris.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Únic.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal del Baix Empordà
d’encàrrec de gestió de la minideixalleria municipal de Verges.
Sr. HUGAS
Nosaltres votarem en contra per coherència amb el que vàrem votar l’altre dia, la ubicació. No ens
hi sentim partíceps.
Sra. MUSTERA
Nosaltres també votarem en contra.
Tot seguit, sense que es produeixin més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per MAJORIA ABSOLUTA amb els Vots a favor: 5, del senyor Sabater i de les senyores
Roca, Ribas, Feliu i Santos del Grup Junts fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFPCUP-PA); en contra: 4, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup Municipal del Partit
Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCAT) i de les senyores Mustera i Pareta del Grup de Esquerra
Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PEL 2019
Atesos els articles 37.2. de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos i l’Ordre del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017.
Se sotmet al Ple la següent proposta:

Primer.- Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2019, els següents
dies:
 Dimarts de Carnaval (5 de març)
 Dijous Sant (18 d’abril)
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Delegació Territorial a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
5. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST – PLA D’INVERSIONS, PER A LA INCORPORACIÓ DE
L’OBRA URBANITZACIÓ DEL CARRER DELS BOUS.
MC 02/2018

Vist l’expedient de la proposta d’aprovació d’una modificació pressupostària mitjançant la modalitat
de Crèdit extraordinari per al pressupost de l’exercici 2018.
Atès que l’informe del secretari-interventor de la corporació és favorable a la proposta efectuada.
Vist els articles 34 i següents del RD 500/1990 sobre modificacions de crèdit, es proposa al ple
l’adopció del següent acord:

Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Apreciar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors les despeses específiques i
determinades que motiven aquesta modificació.
Segon.- Aprovar inicialment l'expedient 02/2018 de modificacions de crèdit en el pressupost del 2018,
segons el detall següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Origen dels fons

18 01 87000

ROMANENTS TRESORERIA DESPESES GENERALS

109.505,00

TOTAL ORIGEN DELS FONS

109.505,00

Aplicació dels fons
18 01 15320 61900

ARRANJAMENT CARRER DELS BOUS

109.505,00

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

109.505,00

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de que les persones
interessades puguin examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple en el termini de quinze dies, tal
com determina l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març. En el supòsit de no produir-se'n, s'entendrà
definitivament aprovat.

Sr. SABATER
Respecte aquest punt, disposem d’una memòria del carrer dels Bous i ens hem basat amb aquests
preus. Encarregarem el projecte al Consell Comarcal i incorporarem l’obra al pla d’inversions que
ja tenim. Creiem que és una inversió que tanca el cicle d’arranjaments de carrers del nucli antic i
de soterrament de serveis.
Sr. HUGAS
Si es parteix del de 2009, heu pensat en l’increment dels preus?
Sr. SABATER
Si, ens hem assegut amb els tècnics i el projecte es mourà amb aquest preus.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
6. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA – POUM
Atès que la Llei d’urbanisme estableix que el programa de participació ciutadana és el document
que expressa les mesures i actuacions previstes per facilitar la divulgació i la comprensió dels
objectius i del contingut del treball de planejament.
Atès que s’està iniciant la redacció del POUM de Verges, per part del despatx Land Urbanisme i
projectes SLP, que comptarà amb les fases de desenvolupament següents:
Constitució de la Comissió de Seguiment.
Jornades de participació ciutadana de l’avanç de Pla
Presentació del document d’aprovació inicial
Vista la proposta de del Pla de fer jornades de debat dels diferents àmbits que es detallen es
convocaran següent jornades
1a. Medi ambient, paisatge i mobilitat.
2a. Activitats econòmiques, equipaments i serveis dels ciutadans
3a. Model de desenvolupament urbà
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Únic.- Aprovar el programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM de Verges que
ha presentat l’empresa Land Urbanisme i projectes SLP.

Sr. SABATER
Vàrem acordar canviar un punt que parlàvem a la comissió de seguiment i que hi pogués haver
tots els regidors de forma indistinta. Com haureu pogut comprovar, ja el vàrem enviar canviat.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.

7. MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS
I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT
ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra
els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar
els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble
català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres
legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist
i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els
annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels
principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del
President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat
internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i
amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables
en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent
que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des
del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem
defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més,
volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni
Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici
de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita
dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
ACORDA
Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del
respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici
pel seu lliure exercici polític.
Tercer- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets
polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi
el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats de Verges a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament
de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger
Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma

“Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes,
la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.

8. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
9. PRECS I PREGUNTES
Sra. MUSTERA
M’agradaria preguntar-vos per una subvenció per arreglar camins. A Verges no se’ns ha concedit?
Sra. ROCA
Sí, la memòria estava correcta i s’havia fet una gran feina. Era una gran oportunitat per poder tenir
uns camins dignes. Certament, ens ho han denegat. I com nosaltres, d’altres pobles. Ho tornarem
a mirar per veure si tenim ocasió de tornar-ho a presentar.
Sr. SABATER
Tot s’ha fet correctament. Hi teníem moltes esperances perquè era una gran oportunitat.
Sr. HUGAS
Només una pregunta. A l’últim ple extraordinari, per la deixalleria, no estava clara la mobilitat. Ho
esteu treballant?
Sr. SABATER
Valorem diferents possibilitats. Estem valorant els costos, possibilitats, etc. Hi haurà una nova
mobilitat segur. Però encara no està fet, perquè s’està treballant.
Si no teniu més preguntes, us emplaço pel ple extraordinari del mes de maig pels estudis previs i
l’avanç del POUM. Dues setmanes abans ens presentaran els estudis previs i, abans de fer les
jornades de participació, cal fer el ple extraordinari. Si us sembla bé, ja comunicarem que ens
concretin dia i hora.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les 21:00 hores de
la nit, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en dono
fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés

