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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 05/2014 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 17 de febrer de 2014 
Hora d’inici:  19:15 hores 
Hora d’acabament: 20:30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
 • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Proposta de requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu 

contra la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 02.01.14 
d’atribució de fons a compte de la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del 
Consell Comarcal del Ripollès 2013. 

3. Aprovació de la revisió de preus dels contractes de les rutes  1, 2, 3, 4, 5 i 8 de la 
concessió del servei públic de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la 
demanda, any 2014. 

4. Aprovació de la revisió de preus dels contractes de les rutes 6 i 7 de la concessió del 
servei públic de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, any 
2014. 
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5. Aprovació de la revisió de preus del contracte de concessió de gestió del servei públic 
de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda en reforç de la línia 
regular Ribes-Ripoll. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
7. Mocions d'urgència. 
8. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 3 de febrer de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA DE REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL DI RECTOR 
DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA DE DATA 02.01.14 D ’ATRIBUCIÓ 
DE FONS A COMPTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT A 
L’ÀMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 2013 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 2 de gener  de 2014, ha estat notificada a aquesta corporació la 3a Resolució del 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 20 de desembre de 2013 per la qual 
s’atribueix provisionalment al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 58.371,77 (més 
IVA), en concepte de despeses directes d’explotació i de reposició i millores, a compte de 
la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Ripollès (2013).  
 
La pràctica habitual de l’Agència Catalana de l’Aigua era que a principis de cada any feia 
una atribució de fons provisional, en base als conceptes de despeses d'explotació i 
manteniment de les depuradores i reposició i millores. Més o menys durant el tercer 
trimestre, l’Agència Catalana de l’Aigua feia l’atribució definitiva. En aquests últims 
anys el nombre d'atribucions provisional i les dates en que han estat realitzades ha anat 
variant. A data de desembre sempre hi havia l'atribució definitiva. 
 
Aquest any 2013, en canvi, es va dictar la Resolució del Director de l’ACA d’atribució de 
fons a compte de la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del 
Ripollès (2013), de data 15 de febrer de 2013 –notificada en data 19 de febrer-, per la 
qual s’atribuïa provisionalment a aquesta corporació l’import següent: 
 

 - Despeses directes  d'explotació i de reposició i millores:  622.306,33 
€ (més IVA) 
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La 2a Resolució d’atribució de fons a compte de la prestació del servei de sanejament a 
l’àmbit del Consell Comarcal del Ripollès (2013), fou dictada pel Gerent de l’ACA en 
data  1 d’agost de 2013  -notificada en data 9 d'agost de 2013-,  i va atribuir 
provisionalment al Consell Comarcal del Ripollès l’import màxim següent: 
 

 - Despeses directes  d'explotació i de reposició i millores:  135.500,00 
€ (més IVA) 

 
Finalment, en data 2 de gener de 2014, l’ACA tot just notifica una nova atribució 
provisional de 58.371,77 € (més IVA), en concepte de despeses directes d’explotació, 
sense especificar res en concepte de despeses indirectes i direcció d’explotació. 
 
Això comporta que en concepte de despeses d’explotació, reposició, millores i 
regularitzacions d’IPC del 2012 i 2013, restin a aquesta corporació 110.707,56 € 
pendents de certificar fins a finals d’any. S’adjunta la Liquidació d’explotació, 
manteniment i millores EDAR’S del Ripollès 2013. 
 
Per altra banda, en concepte de despeses indirectes resten  81.383,75 € pendents de 
certificar. S’adjunta i forma part de la present proposta el document signat per la 
intervenció d’aquest Consell que comprèn la totalitat de les despeses directes i indirectes 
acreditades durant l’exercici 2013. 
 
La situació descrita comporta que el Consell Comarcal del Ripollès hagi d’incomplir el 
pagament de les despeses d’explotació directes i indirectes derivades del contracte que té 
subscrit amb l’empresa que gestiona les depuradores del Ripollès, la qual cosa genera una 
situació clara d'indefensió. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L’article 41 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament preveu que l’atribució de recursos necessaris per tal de 
garantir la prestació eficient del servei, comprèn els costos d’explotació, manteniment, 
personal i, si s’escau, de reposicions de l’estació de depuració d’aigües residuals i de les 
instal· lacions del sistema en alta. 
 
 
II.- De conformitat amb allò que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis entre 
Administracions Públiques no es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant 
això, quan una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, 
podrà requerir-la prèviament perquè derogui la disposició, anul· li o revoqui l'acte, faci 
cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. 

 
El requeriment haurà de dirigir-se a l'òrgan competent mitjançant escrit raonat que 
concretarà la disposició, acte, actuació o inactivitat, i haurà de produir-se en el termini de 
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dos mesos comptats des de la publicació de la norma o des que l'Administració que 
formula el requeriment hagués conegut o pogut conèixer l'acte, actuació o inactivitat. 

 
El requeriment s'entendrà rebutjat si, dintre del mes següent a la seva recepció, el requerit 
no el contestés. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 46.6 del mateix cos legal, quan abans de la 
interposició del recurs contenciós administratiu, s’hagi efectuat el requeriment previ 
regulat a l’article 44, el termini dels dos mesos per interposar-lo, comptarà a partir del dia 
següent a aquell en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o s’entengui 
presumptament rebutjat. 
 
 
III.- Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal de data 19 de juliol de 2011, es va 
delegar en el Consell de Govern la competència per exercir les accions administratives i 
judicials que no s’exercitin per urgència, en matèries de competència plenària (publicat al 
BOP núm. 144, de 29 de juliol de 2011). 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Efectuar requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu 
contra la Resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data  20 de 
desembre de 2013, per la qual s’atribueix provisionalment al Consell Comarcal del 
Ripollès únicament l’import de 58.371,77 € (més IVA), en concepte de despeses directes 
d’explotació -sense preveure cap partida en concepte de despeses indirectes, ni de 
direcció d’explotació-, a compte de la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del 
Consell Comarcal del Ripollès (2013), per ser clarament insuficient per fer front a les 
despeses derivades del funcionament de les depuradores de la comarca del Ripollès 
durant l’any 2013 i les derivades del contracte per a la prestació del servei públic 
d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès, subscrit en data 16 de juny de 2003 amb l’empresa CADAGUA, S.A. i, alhora, 
provocar una clara situació d’indefensió a aquesta corporació . 
 
Segon.- Sol· licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que efectuï una atribució definitiva de 
fons en concepte de despeses directes i indirectes d’explotació per la prestació del servei 
de sanejament al Ripollès, que cobreixi les despeses reals de funcionament de les 
depuradores i permeti donar compliment a les obligacions econòmiques derivades del 
contracte per a la prestació del servei públic d’explotació, conservació i manteniment dels 
sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit en data 16 de juny de 2003 
amb l’empresa CADAGUA, S.A, conjuntament amb les despeses indirectes  de gestió i 
execució suportades  per aquest Consell durant l’exercici 2013. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’empresa 
CADAGUA, S.A. i a la intervenció als efectes oportuns. 
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3. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES DE LES 
RUTES  1, 2, 3, 4, 5 I 8 DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
TRANSPORT DE VIATGERS EN LA MODALITAT DE SERVEIS A LA 
DEMANDA, ANY 2014 
 
Vistos els contractes de concessió del servei públic de transports de viatgers en la 
modalitat de serveis a la demanda, amb efectes d’1 d’agost de 2010, per una durada de 3 
anys, i prorrogables, anualment, per tres anualitats més, subscrit entre l’empresa 
TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA) i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per a les rutes següents: 
 

- Ruta 1: Camprodon-Molló 
- Ruta 2: Setcases-Vilallonga-Llanars-Camprodon 
- Ruta 3: Ogassa-Sant Joan 
- Ruta 4: Vallfogona-Ripoll I 
- Ruta 5: Vallfogona-Ripoll II 
- Ruta 8: Servei nocturn comarcal 

 
El pacte segon dels referits contractes determina que el preu serà objecte de les 
actualitzacions que es preveuen a la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives 
particular regulador del procediment de contractació. 
 
La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars, determina que el preu del 
contracte s’actualitzarà d’acord amb les revisions de preus publicades pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, sobre revisió de 
tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera en el línies de la seva 
competència. 
 
L’Ordre TES/332/2013, de 18 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars 
de transport de viatgers de carretera, publicada en el DOGC, núm. 6530, de data 30 de 
desembre de 2013, determina en el seu article 1 que els concessionaris de serveis públics 
regulars de transport de viatgers per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya 
podran incrementar les tarifes vigents de percepció en un 0,8%. 
 
Vist allò que estableix l’article 77 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 
sobre la revisió de preus dels contractes de gestió de serveis públics; 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de febrer de 2014, en el qual s’informa que es 
considera procedent la revisió de preus per l’any 2014, incrementant el resultat en un 3%, 
i que hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2014.3.441.22799.15 per fer front 
a la revisió proposada fins a la despesa màxima de 233.400 euros (IVA inclòs), supeditat 
a l’obtenció anual del finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat; 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011 i 
publicat al BOP de Girona número 144 de data 29-07-2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
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El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió de preus dels contractes de concessió de servei públic de 
transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, per a l’anualitat 2014, de les 
rutes següents: 
 

- Ruta 1: Camprodon-Molló 
- Ruta 2: Setcases-Vilallonga-Llanars-Camprodon 
- Ruta 3: Ogassa-Sant Joan 
- Ruta 4: Vallfogona-Ripoll I 
- Ruta 5: Vallfogona-Ripoll II 
- Ruta 8: Servei nocturn comarcal 

 
Segon. El preus dels contractes per a l’anualitat 2013, una vegada aplicat el percentatge 
d’augment, queden fixats com es detalla a continuació: 
 
 
 
NÚM. 
RUTA 

RUTA EMPRESA 
TARIFA 
VIGENT 

AUGMENT 
IMPORT 

RESULTANT 
1 Camprodon-Molló TEISA 76,83 € 0,8 % 77,44 € (IVA inclòs) 

2 
Setcases-Vilallonga-
Llanars-Camprodon 

TEISA 42,64 € 0,8 % 42,98 € (IVA inclòs) 

3 Ogassa-Sant Joan TEISA 27,41 € 0,8 % 27,63 € (IVA inclòs) 
4 Vallfogona-Ripoll I TEISA 30,44 € 0,8 % 30,68 € (IVA inclòs) 
5 Vallfogona-Ripoll II TEISA 60,92 € 0,8 % 61,41 € (IVA inclòs) 

8 
Servei nocturn 
comarcal 

TEISA 584,82 € 0,8 % 589,50 € (IVA inclòs) 

 
 
 
Tercer. L’aplicació d’aquesta revisió serà amb efectes d’1 de gener de 2014 i, per part de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA) s’expedirà la 
factura de regulació corresponent. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat fent-li palès que en contra podrà presentar 
recurs de reposició davant del Ple del Consell Comarcal del Ripollès en el  termini d’un 
mes comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos 
comptats també des de l’endemà de la recepció 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Intervenció i al Servei d’Ensenyament del Consell 
Comarcal del Ripollès. 
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4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES DE LES 
RUTES 6 I 7 DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT DE 
VIATGERS EN LA MODALITAT DE SERVEIS A LA DEMANDA, A NY 2014  
 
Vistos els contractes de concessió del servei públic de transports de viatgers en la 
modalitat de serveis a la demanda, amb efectes d’1 d’agost de 2010, per una durada de 3 
anys, i prorrogables, anualment, per tres anualitats més, subscrit entre l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA i el Consell Comarcal del Ripollès, per a les rutes següents: 
 

- Ruta 6: Toses-Planoles-Ribes 
- Ruta 7: Pardines-Queralbs-Campelles-Bruguera 

 
El pacte segon dels referits contractes determina que el preu serà objecte de les 
actualitzacions que es preveuen a la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives 
particular regulador del procediment de contractació. 
 
La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars, determina que el preu del 
contracte s’actualitzarà d’acord amb les revisions de preus publicades pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, sobre revisió de 
tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera en el línies de la seva 
competència. 
 
L’Ordre TES/332/2013, de 18 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars 
de transport de viatgers de carretera, publicada en el DOGC, núm. 6530, de data 30 de 
desembre de 2013, determina en el seu article 1 que els concessionaris de serveis públics 
regulars de transport de viatgers per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya 
podran incrementar les tarifes vigents de percepció en un 0,8%. 
 
Vist allò que estableix l’article 77 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 
sobre la revisió de preus dels contractes de gestió de serveis públics; 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de febrer de 2014, en el qual s’informa que es 
considera procedent la revisió de preus per l’any 2014, incrementant el resultat en un 
0,8%, i que hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2014.3.441.22799.15 per fer 
front a la revisió proposada fins a la despesa màxima de 233.400 euros (IVA inclòs), 
supeditat a l’obtenció anual del finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat; 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011 i 
publicat al BOP de Girona número 144 de data 29-07-2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió de preus dels contractes de concessió de servei públic de 
transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, per a l’anualitat 2014,  de 
les rutes següents: 
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- Ruta 6: Toses-Planoles-Ribes 
- Ruta 7: Pardines-Queralbs-Campelles-Bruguera 

 
Segon. El preus dels contractes per a l’anualitat 2014, una vegada aplicat el percentatge 
d’augment, queden fixats com es detalla a continuació: 
 
NÚM. 
RUTA RUTA EMPRESA 

TARIFA 
VIGENT AUGMENT 

IMPORT 
RESULTANT 

6 Toses-Planoles-Ribes 
TRANSPORTS 
MIR, SA 

34,11 € 0,8 % 34,38 € (IVA inclòs) 

7 
Pardines-Queralbs-
Campelles-Bruguera 

TRANSPORTS 
MIR, SA 

34,11 € 0,8 % 34,38 € (IVA inclòs) 

 
 
Tercer. L’aplicació d’aquesta revisió serà amb efectes d’1 de gener de 2014 i, per part de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA s’expedirà la factura de regulació corresponent. 
 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat fent-li palès que en contra podrà presentar 
recurs de reposició davant del Ple del Consell Comarcal del Ripollès en el  termini d’un 
mes comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos 
comptats també des de l’endemà de la recepció 
 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Intervenció i al Servei d’Ensenyament del Consell 
Comarcal del Ripollès. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D E 
CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT DE 
VIATGERS EN LA MODALITAT DE SERVEIS A LA DEMANDA EN  REFORÇ 
DE LA LÍNIA REGULAR RIBES-RIPOLL 
 
En data 22 de gener de 2013, es formalitza el contracte de concessió de gestió del servei 
públic de transport a la demanda en reforç de la línia regular Ribes-Ripoll, entre 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA i el Consell Comarcal del Ripollès, amb efectes d’1 
de gener de 2013, per un  termini d'execució d’1 any i prorrogable per 1 any més. 
 
La clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, 
determina que el preu del contracte s’actualitzarà d’acord amb les revisions de preus 
publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera en les 
línies de la seva competència. 
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Per acord de Consell de Govern de data de 3 de desembre de 2013, s’aprova la pròrroga 
del contracte de concessió de gestió del servei públic de transport a la demanda en reforç 
de la línia regular Ribes-Ripoll, pel termini d’un any i fins al 31 de desembre de 2014. En 
el punt segon de l'esmentat acord es determina que el preu del contracte per a l'anualitat 
2014 quedarà fixat d'acord amb la revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera que publicarà la Generalitat de Catalunya, sobre les línies de 
transport de la seva competència en el DOGC. 
 
L’Ordre TES/332/2013, de 18 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars 
de transport de viatgers de carretera, publicada en el DOGC, núm. 6530, de data 30 de 
desembre de 2013, determina en el seu article 1 que els concessionaris de serveis públics 
regulars de transport de viatgers per carretera dependents de la Generalitat de Catalunya 
podran incrementar les tarifes vigents de percepció en un 0,8%. 
 
Vist allò que estableix l’article 77 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 
sobre la revisió de preus dels contractes de gestió de serveis públics; 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de febrer de 2014, en el qual s’informa que es 
considera procedent la revisió de preus per l’any 2014, incrementant el resultat en un 
0,8%, i que hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2014.3.441.22799.15 per fer 
front a la revisió proposada fins a la despesa màxima de 233.400 euros (IVA inclòs), 
supeditat a l’obtenció anual del finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern  en virtut del Decret de 
Presidència de data 12 de gener de 2012 i publicat al BOP de Girona número 20 de data 
30-01-2012,  
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió de preus del contracte de concessió de gestió del servei 
públic de transport a la demanda en reforç de la línia regular Ribes-Ripoll, per a 
l’anualitat 2014, que una vegada aplicat el percentatge d’augment (0,8%), queda fixat  en 
la quantia de 96.212,60 € (IVA inclòs). 
 
Segon. L’aplicació d’aquesta revisió serà amb efectes d’1 de gener de 2014 i, per part de 
l'empresa TRANSPORTS MIR, SA s'expedirà la factura de regulació corresponent. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat fent-li palès que en contra podrà presentar 
recurs de reposició davant de la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès en el  
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de 
dos mesos comptats també des de l’endemà de la recepció 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i al Servei d’Ensenyament del Consell 
Comarcal del Ripollès. 
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6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
No se'n presenten 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
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 
 
 
 
 
        Miquel Rovira i Comas 


