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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (Expedient E: 2019_2533)
Núm.: 10/19 de PLE.
Caràcter: Extraordinària i urgent
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 16 d’octubre de 2019.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.30 hores.
Codi e-document: ACTA10PLE20191016

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sra. Cristina Torrent i Oriol
REGIDORA DELEGADA
Sra. Sílvia Romero i Segarra
REGIDORA DELEGADA
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

Grup de Fem pel Papiol (FEM)
Sr.
Jordi Bou i Compte
Sra. Anna Serra Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar Garcia

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

Excusen la seva assistència
Sr. Albert Querol i Lacarte

SEGON TINENT D’ALCALDE

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
01 Ratificació de la urgència de la convocatòria.
0110P19
02 Moció de resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i per demanar 0210P19
l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa
del dret d’autodeterminació.
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INICI, NOTES i OBSERVACIONS
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Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la vàlida
celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes:
Cap.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0110P19

EXP.E:2019_2533: RATIFICACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA SESSIÓ NÚM. 10/19 DE DATA 14
D’OCTUBRE DE 2019 (EXPEDIENT: C:01/08 N:10/19 T:01).
Vist el Decret d’alcaldia de data 14/10/2019 pel qual es convoca aquest Ple amb caràcter
extraordinari i urgent.
Atès que la convocatòria d’urgència està justificada per les raons explicades en el punt de
l’ordre del dia següent.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la present sessió 10/19 d’avui
14/10/2019 a les 19.00 hores.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
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Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1
vot a favor del Grup Municipal CUP i amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) afirma que nosaltres entenem que sí que és urgent i necessari fer
aquest Ple urgent i extraordinari per debatre la Sentència i qüestions que estan passant
els últims dies d’aquesta setmana posteriors a la Sentència.
La Sra. Giner (SUMEM) llegeix:
Igual que hauríem fet el dilluns, que era quan aquest ple estava convocat, votarem en contra de la
urgència d’aquest ple. I ho farem per diferents motius:
En primer lloc, perquè pensem que els plens extraordinaris estan per donar sortida a
problemàtiques en les que l’ajuntament pugui tenir una acció efectiva i en la que es necessiti un
consens ràpid per donar solució a la problemàtica que es presenti.
En segon lloc, votarem en contra perquè el fet d’haver suspès el ple convocat per al dilluns, ens
referma en la no urgència del mateix. I ens agradaria aclarir, que la suspensió del ple del dilluns,
en cap cas es pot atribuir al sentit del vot dels membres del grup municipal de SUMEM, si no per
la falta de previsió per part de l’equip de govern que no tenien la majoria per poder tirar aquest ple
endavant. També ens agradaria fer constar que el grup municipal de SUMEM, no necessitem que
se’ns eviti cap exposició a cap ple municipal ni que això es faci servir com a excusa per anular un
ple, perquè no tenim res de què amagar-nos i pensem que en una democràcia, els plens haurien
de transcórrer des de la total normalitat i la tolerància de les diferents opinions que s’expressen.
I en tercer lloc, votarem en contra de la urgència d’aquest ple perquè a altres municipis de la
comarca no se li ha donat tanta immediatesa i s’han programat per a la propera setmana. Com
per exemple a Martorell.

L’alcalde manifesta que per part de l’Equip de Govern votaran a favor de la urgència
d’aquest Ple perquè considerem que els fets que es presenten en el punt 2 (moció) són
d’una gravetat extrema (per nosaltres), possiblement és una Sentència que afecta
directament a bona part de la societat civil Catalana, amb la direcció d’ANC i ÒMNIUM,
bona part de l’Executiu Català amb les Conselleres i Consellers, bona part del Legislatiu
(diputats i diputades), entenem que si que està justificada aquesta urgència, ens la vàrem
marcar de 72 hores, vàrem intentar-ho a les primeres 24, vàrem parlar-ho, us vaig enviar i
malauradament amb tot lo que va passar el dilluns fou difícil poder arribar, us vaig
demanar disculpes i us agraeixo que avui estigueu aquí.
02

0210P19

EXP. E:2019_683: MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES
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Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de
mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva,
Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell
Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb multes
econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir.
Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per
això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han
comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics
individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels
drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta
excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de
l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de
Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a
través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques
de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim
del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar
pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la
igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara
a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg,
reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes
les persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer
front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé
recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions
arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en
llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es
trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol
resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions
pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta
actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes
autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la
ciutadania.
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Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica,
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada
especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles
i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una
regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de
tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte
vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada
durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit
en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets
Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català.
Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves
diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides
democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n
derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la
Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la
ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament del Papiol a totes les mobilitzacions de rebuig a la
sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a
participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre
al Palau de la Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i
les llibertats de tota la ciutadania del Papiol, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la
pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat
de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que
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estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de
la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern
de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a
l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la
ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part de l’Equip de govern
municipal.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de resposta a la Sentència del Tribunal
Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en
defensa del dret d’autodeterminació.
Segon.- Adoptar l’anterior decisió en segona votació (previ empat) per 3 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC, 2 vots a favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a en contra del
Grup Municipal de SUMEM, 1 vot en contra del Grup Municipal CUP i amb el vot de
qualitat de l’Alcalde-President.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que des de CUP El Papiol i a nivell nacional podríem
subscriure molts paràgrafs d’aquesta moció, molt legítimament, tenen molt bones
paraules però per nosaltres és un text buit de contingut i s’ha vist aquests darrers dies.
Tenim el vicepresident de la Generalitat fent comentaris en quan a la repressió als
carrers, la Portaveu de la Generalitat dient que no ens podem manifestar a aeroports, als
carrers perquè podem ser condemnats per sedició, en qualsevol cas si no actuem no
podem afrontar cap mena de problemàtica, nosaltres el que volem és una lluita
continuada que vagi apoderada des de l’arrel, del poble i és el poble en tot cas qui ha de
decidir, nosaltres no tenim de liderar cap moviment, no som qui per liderar, és el poble qui
ha de liderar el moviment.
Per tant no podem subscriure’l i en aquest sentit, ara mateix i amb el vot de l’assemblea,
esmentar que volem fer palès en aquest Ple que volem demanar la dimissió del Conseller
Buch, Portaveu Budó, i del President Quim Torra. No és de rebut que el seu poble estigui
castigat per agents policials amb càrregues injustificades, gent del poble sense cap arma,
sense res, atonyinada per agents policials, i en riure-se’n, per tant el nostre vot serà un
NO i presentarem en aquest sentit la nostra veu i mostrar el rebuig absolut a totes les
manifestacions per part del Govern que s’estan fent per minimitzar l’agressió i repressió
que pateix en aquest moment el Poble Català, és vergonyós que el nostre Govern no doni
veu al poble, que donem veu a qui ens reprimeix.
El Sr. Bou (FEM) replica:
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A la Sra. Aguilar (CUP) que aquesta intervenció em recorda (en petita escala) quan la
CUP va vetar la investidura del Conseller Jordi Turull, ara mateix empresonat (per 10
anys). Vàreu fer el ridícul històric i la història posarà que en aquell dia vàreu fer el
ridícul.



A SUMEM que em sap greu però si que és un problema de país i com a polítics de
poble que som, ens interpel·la i per tant en el Ple de l’Ajuntament del Papiol, on estem
tots representats és un lloc on podem comentar-ho i parlar-ne. Per tant ens interpel·la,
preocupa a tots i evidentment que aquesta moció s’ha de presentar.

Recordar que avui ja fa dos anys dels empresonaments dels Jordi’s, dos líders a la
Societat Civil de l’ANC, ÒMNIUM CULTURAL, entitats culturals que mobilitzen al poble i
que treballen per la cultura.
És molt trist però la democràcia espanyola fa servir la justícia com instrument de revenja i
ha condemnat a 11 polítics catalans a uns 100 anys de presó (aproximadament).
Per aquest motiu la nostra agrupació mostra la seva solidaritat als presos i evidentment a
les seves famílies, amics més propers que alguns d’aquí som amics d’alguns d’ells que
estan també empresonats. Estem absolutament indignats davant aquesta Sentència i
mostrem el nostre rebuig frontal en aquest judici que ha estat un judici “farsa”, on
condemnen per un delicte de sedició que sabem perfectament que no és real i on varen
demostrar en aquell 1 d’octubre que va ser un autèntic exercici de democràcia on tothom
va poder votar el que va voler (SÍ, NO O ABSTENCIÓ).
Per tant podem dir que no vivim en un país en llibertat i evidentment no és cap delicte
convocar un referèndum i avui ho hem vist en aquestes marxes que estan recorrent tot el
nostre país, aquest càstig no faré reduir l’anhel de llibertat que el nostre poble té i per tant
aquest matí ho hem vist en les marxes, on vèiem la gent caminant i mostrant aquesta
explosió de vida, de democràcia, en pau, civisme, tranquil·litat, passejant però indignats i
amb raó.
Evidentment no deixarem de fer política perquè és el que s’ha de fer per resoldre aquest
problema, i fins ara els únics diàlegs que hi ha hagut han estat per coordinar-se les
policies, aquests no són els diàlegs que tenim de fer, ens hem de coordinar entre els
polítics i aquests temes s’han de resoldre a nivell polític.
Per tant ens mantindrem ferms al carrer, als ajuntaments i a totes les institucions on es
pugui i tinguem força. I sempre defensarem qualsevol mobilització pacífica per protestar
contra aquesta injustícia.
La Sra. Giner (SUMEM) llegeix:
Com ja hem explicat en moltes ocasions, i no em cansaré de fer-ho, SUMEM pel Papiol som un
grup de persones d’esquerres i progressistes que pensem que la solució de Catalunya no passa
per la divisió, però en el que cadascú té la seva pròpia idea de què ha d’esdevenir Catalunya dins
l’Estat Espanyol. Uns pensem que el federalisme és la solució, altres que potenciar les
autonomies i alguns altres que ja estem bé com estem. Però en el que sí que coincidim és que
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vam decidir agrupar-nos, per sumar i no restar, per multiplicar i no dividir, i sempre amb la
convicció de treballar en l’àmbit municipal. PERQUÈ SOM UN PARTIT MUNICIPALISTA.
Un cop dit això, dir que en veure que ens convocaven de forma urgent a un ple extraordinari van
tenir l’esperança que fos per tractar temes com LES INUNDACIONS DEL PAPIOL DE BAIX, les
OBRES DEL CARRER FRANCESC MACIÀ o la situació dels nostres veïns i veïnes en situació de
VULNERABILITAT sobre les que el nostre consistori SI pot actuar de forma immediata. I de les
que el grup municipal de SUMEM PEL PAPIOL, tot i haver entrat diferents instàncies, encara no
hem obtingut resposta..
Però no hauríem pensat mai que discutir una sentència judicial que no és ferma, i que no està en
les nostres mans canviar, pogués ser objecte d’un ple extraordinari.
Pensem que les sentències judicials, com no potser d’un altre manera, s’han de complir. No
obstant, tal i com ho empara el dret de llibertat d’expressió, són opinables sempre que es faci des
del respecte i la tolerància. Molt possiblement podríem coincidir tots a que ha estat una sentència
severa o que els polítics presos no haurien de ser a la presó, però creiem fermament que els
polítics no estem per valorar les sentències sinó per trobar solucions dialogades als problemes
que ens presenta la ciutadania. Vivim en un estat de Dret amb separació de poders que permet
l’actuació del poder judicial amb les màximes garanties i total transparència.
Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el caràcter
representatiu de les institucions, que han de representar-nos a TOTS i a TOTES i, per tant, a les
diferents opinions que conviuen en la nostra societat. I per això rebutgem i rebutjarem qualsevol
tipus de simbologia de caire polític a la façana de les institucions. Perquè les institucions són de
TOTS I TOTES. I no dels grups polítics que es troben al govern.
Crec que des de l’ajuntament hem de treballar pel benestar i la millora de la situació dels nostres
veïns i veïnes des del diàleg. Tot vetllant per la cohesió dels seus ciutadans. Mai DIVIDINT NI
RESTANT. Sempre SUMANT I MULTIPLICANT.
Sempre ens trobareu per dialogar, treballar i, en definitiva, per fer política però pensem que la
moció que es presenta no queda dins de les competències municipals i el nostre vot serà en
CONTRA.
I voldríem que consti en acta que, si aquest ple ha de sumar per al còmput global de plens a
cobrar durant l’any 2019 pels càrrecs electes i que suposaria una despesa de 3850 euros bruts
per a les arques de l’ajuntament, els regidors del grup municipal SUMEM PEL PAPIOL, rebutja el
seu cobrament
Volem aprofitar igualment per rebutjar qualsevol tipus de violència com la que estem veient
aquests dies a les televisions.

L’alcalde explica que per sort aquest municipi té un Equip de Govern que treballa 365
dies pel poble i més enllà del poble hi ha dies com avui en que creiem que com a polítics i
representants del poble també ens hem de posicionar en uns fets que creiem que són
prou importants com per no amagar el cap sota l’ala i centrar-nos en els problemes locals.
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Aquests han estat cada dia, han estat avui i seguiran després d’aquest Ple però avui toca
fer un posicionament respecte els moments que estem vivint, evidentment sabeu que la
pauta és que els Plens extraordinaris no entren en el còmput de cobrar per tant no
m’agradaria fer demagògia en aquest aspecte.
Crec que la moció ho explica tot i no si pot afegir gaire cosa més. Aquesta moció arriba
des de dos associacions que representa la totalitat dels municipis catalans que
decideixen ser-hi (AMI i ACM) però s’han podat d’acord per fer aquesta moció.
Segurament no és una moció d’ERC, de Junts per Catalunya, evidentment no és de la
CUP, però jo crec que el moment és per greu per intentar tenir una mica de cintura i fer
una mica d’esforç.
Crec que diu coses prou importants i demana 10 punts prou importants per fer una
valoració en el sentit de dir no és possiblement el 100% nostre però creiem que toca
subscriure-la, per això nosaltres la subscrivim, hem intentat arribar a un acord amb la Meri
per si podíem refer-la però malauradament no ha estat possible, nosaltres evidentment
respectem el vostre posicionament com no podia ser d’una altre manera, ho lamentem
perquè ens agradaria avui tenir un vot més però has explicat el posicionament del teu vot i
per tant el respectem.
Creiem que si que toca perquè a la Sentència hi ha dos aspectes importants, podem
discutir de quin model de país volem, si s’ha fet bé o no, si s’ha fet oportú o no, es pot
discutir respecte el model de país que els grups independentistes plantegen, però tothom
un model molt determinat d’autogestió per part i de dret a decidir, però crec que més
enllà d’això, tots els demòcrates d’aquí Catalunya i d’Espanya, hauríem d’estar
interpel·lant-nos per una Sentència que segurament encara servirà per laminar més els
drets de molta gent que d’aquí en un futur vulgui participar a manifestacions i actes de
protesta.
Titllar possiblement la manifestació del 20 de setembre o la votació de l’1 d’octubre com a
actes de violència jo crec que és un pas més en la caiguda de l’Estat de drets que tots
necessitem.
L’aspecte dels drets és un aspecte a valorar i el de model de país és un altre, si en el de
model de país hi ha més diferències, pel que fa en el de drets dels ciutadans hauríem de
ser capaços d’anar tots més de la mà, perquè allò que avui ens passa a uns, el dia de
demà ens pot passar a tots.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a
l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa en dono fe,
com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada amb el seu vist i
plau.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
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Resolució núm. 0212P19 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
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Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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