
Ple Municipal
any 2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2017  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sra. Núria Balagué Raga CiU
Sra. Josefina Salvatella Martínez CiU
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo CiU
Sra. Estefania Bordes Sansano CiU
Sra. Isabel Maria Salas González PP
Sr. Juanjo Sans Forcadell PP
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra +U-AM
Sr. Raül Najas Martí CUP Ulldecona - PA

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia sis de novembre de dos mil disset.

Essent les vint-i-una hores es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que s'expressen a
l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca, assistida per la
secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió ordinària corresponent al
dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’Ensenyament,  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per
desenvolupar, un cicle formatiu en règim d’alternança i amb formació dual, a l’IES Montsià
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Amposta.

3. Aprovació de la participació en el projecte «Montsià Territori Camper».

SECCIÓ DE CONTROL  

4. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.

5. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:

SECCIÓ INICIAL  

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 2 d’octubre de 2017, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE  
CATALUNYA,  MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT,  I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA,  PER  
DESENVOLUPAR,  UN CICLE FORMATIU EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL,  A L’IES  
MONTSIÀ AMPOSTA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’Ensenyament,  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per
desenvolupar,  un cicle formatiu en règim d’alternança i amb formació dual,  a l’IES Montsià
Amposta

Atès que la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i  qualificacions professionals, crea un marc
orientat a l’aplicació del model de formació professional a Catalunya com a element estratègic per
millorar el nivell de qualificació professional de les persones, per incrementar-ne l’ocupabilitat i per
impulsar la competitivitat de les empreses.

Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, concreta la regulació, l’oferta i el sosteniment del
sistema educatiu no universitari de Catalunya.

Atès que el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació professional inicial estableix
diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta d’ensenyaments de formació professional en alternança,
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les  col·laboracions  per  impartir  unitats  formatives  o  mòduls  professionals  en  entorns  laborals  i
aquelles altres que pugui establir el Departament d’Ensenyament.

Atès que mitjançant la Resolució  ENS/1204/2012, de 25 de maig,  s’ha organitzat  la formació en
alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

Atès que mitjançant la Resolució ENS/2442/2015, de 23 d’octubre, s’aprova un model de conveni de
col·laboració  en  matèria  de  formació  professional  i  delega  en  els  directors  dels  instituts  la
competència de signar-lo.

Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament d’Ulldecona, per desenvolupar, en règim d’alternança i
amb formació  dual,  el  cicle  formatiu  de CFGS Guia,  Informació  i  Assistència  Turístiques  a  l’IES
Montsià - Amposta.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

3. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE «MONTSIÀ TERRITORI CAMPER».  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Acollir-se a la participació en el projecte ‘Montsià Territori Camper’

Tenint interès en la millora constant de la qualitat de vida dels seus veïns i amb l'objecte de facilitar i
garantir  l’execució del projecte “Montsià Territori  Camper”, una iniciativa que pretén implantar una
àrea d’autocaravanes en cada un dels municipis del Montsià, aquest Ajuntament considera que és
molt important el projecte esmentat i resulta convenient i necessari implantar el servei públic d’una
àrea d’autocaravanes al municipi d’Ulldecona.

Atès que l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i lloc
que no es tracta d'una competència pròpia ni delegada, caldrà acreditar en l'expedient que no es posa
en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal i que no s'incorre en un supòsit
d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:
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PRIMER.  Acollir-se  a  la  participació  en  el  projecte  “Montsià  Territori  Camper”,  una  iniciativa  del
Consell  Comarcal  del  Montsià  que  pretén  implantar  una  àrea  d’autocaravanes  en  cada  un  dels
municipis del Montsià, als efectes de prestar aquest servei al municipi d’Ulldecona.

SEGON.  L’Ajuntament disposa dels terrenys de titularitat municipal situats al Passeig de l’Estació,
núm. 4 d’Ulldecona, amb referència cadastral 4474701BE8947C0001QF, necessaris i adequats per a
la prestació del servei i, en el seu cas, de les inversions que siguin necessàries per portar a terme
l’execució del projecte.

TERCER. Trametre el present acord al Consell Comarcal del Montsià. ”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

SECCIÓ DE CONTROL  

Seguidament l’Alcaldessa, proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

4.  MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DELS MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EMPRESONATS EL  
2/11/17. MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  :  S’aprova la  urgència  per  unanimitat  dels  membres consistorials  presents i
s’inclou aquest punt en l’ordre del dia.

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció per la llibertat dels membres del govern de la Generalitat empresonats el 2/11/17

En relació a la greu situació que viu Catalunya, des del grup municipal Socialistes Ulldecona, hem
reiterat en més d’una ocasió els darrers anys la necessitat d’abordar els problemes polítics des de la
política  i  no  des  de  la  judicialització.  Estem  immersos  actualment  en  una  espiral  d’actuacions
extremes que ens allunyen de les possibles vies de solució del conflicte.

El fiscal general de l’Estat ha obert causes per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics als
membres del Govern de la Generalitat, tot al·legant fets jurídicament qüestionables per motivar les
querelles i utilitzant arguments completament desproporcionats. La causa, avalada per la Jutgessa de
l’Audiència Nacional, que va decretar dijous, 2 de novembre, ordre immediata de presó incondicional
per al vicepresident de la Generalitat i set consellers, tensiona duríssimament un conflicte complex
que, tot i les dificultats, s’entreveia reversible un cop convocades les eleccions del 21 de desembre. Al
mateix temps, i pels mateixos fets, el Tribunal Suprem, en canvi, deixava en llibertat i donava més
temps a la Presidenta i els membres de la Mesa del Parlament per poder preparar la seva defensa.

En  aquest  difícil  context  i  en  mig  d’una  situació  d’excepcionalitat  en  tots  els  àmbits,  les
administracions catalanes estan funcionant amb normalitat, sense resistència evident després de la
lamentable aplicació del  155 aprovat  pel  Senat i  executat  pel  Govern de l’Estat,  i  tots els partits
polítics a Catalunya han acceptat d’entrada concórrer als propers comicis. Així doncs, la decisió de
l’AN, privant de llibertat representants dels ciutadans de Catalunya, només serveix per afeblir el marc
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de convivència democràtica que el nostre sistema polític ha de protegir i per alimentar les posicions
més radicalitzades, que en res ajuden a la resolució del conflicte.

És per això que, el ple de l’Ajuntament d’Ulldecona acorda:

- Demanar la posada en llibertat immediata del vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Raül
Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Joaquim Forn, així com també
de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents d’Òmnium i l’ANC, en presó preventiva des del dia 16
d’octubre.

- Es reafirma en el seu compromís amb la lluita pels valors democràtics i el diàleg com a única via per
resoldre el conflicte polític que viu Catalunya.

- Enviar  aquests acords a:  Generalitat  de Catalunya, AMC, FMC, Òmnium Cultural,  ANC, govern
espanyol,  grups  polítics  amb  representació  al  Congrés  i  al  Senat,  Audiència  Nacional  i  Tribunal
suprem.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU,GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

Seguidament l’Alcaldessa proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

5.  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS.  MOCIÓ  
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  MÉS ULLDECONA I CUP  
ULLDECONA I BARRIS.  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  :  S’aprova la  urgència  per  unanimitat  dels  membres consistorials  presents i
s’inclou aquest punt en l’ordre del dia.

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem  querelles  per  sedició,  rebel·lió  i  malversació  de  fons  públics  contra  el  Govern  de  la
Generalitat  de  Catalunya  i  contra  la  Mesa  del  Parlament  de  Catalunya,  per  haver  dut  a  terme
l’aplicació dels resultats de l’1-O.

Ahir,  dia  2  de novembre,  l’Audiència  Nacional  va  decretar  presó  per  a  vuit  membres del  legítim
Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 87 anys
d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la detenció de la resta.
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Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració prevista per al
proper 9 de novembre.

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, com
ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
o contra els condemnats per haver organitzat la consulta el 9N.

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual  Unió Europea, atempta contra els drets
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada
per l’Estat Espanyol.

Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís de Convergència i Unió, Més Ulldecona i CUP Ulldecona i Barris amb la
llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.

Per això es proposa al ple de l’Ajuntament d’Ulldecona:

-Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos
polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat
sorgit de les urnes.

-Expressar  el  ple  suport  al  Govern  legítim  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  encapçalat  pel  Molt
Honorable president Carles Puigdemont, per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem en contra, perquè entenem que una declaració institucional, si més no, hauria
d’estar consensuada per la majoria dels grups, i en aquest cas no ho ha estat, nosaltres l’acabem
de tenir ara mateix, i  entenem que la nostra posició queda clarament expressada en la moció
anterior.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es rebutja pel resultat següent:

Vots afirmatius: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

6 (EN L'ORDRE DEL DIA 4)  .    DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS  
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  .  

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 27 de
setembre  de  2017 fins  al  31  d’octubre  de  2017,  que  corresponen amb les  compreses  entre  els
números  192378-F fins  al  192400-F i  entre  els  números  299102-F  fins  als  299115-F  dels  fulls
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segellats  de  la  Generalitat,  tots  quatre  inclosos.  I  de  les  actes  de  les  Juntes  de  Govern  Local
aprovades des del dia 27 de setembre de 2017 fins al 31 d’octubre de 2017, corresponent a la sessió
celebrada el dia 8 de setembre de 2017.

7   (EN L'ORDRE DEL DIA 5)  .     PRECS I PREGUNTES  .  

PREC 1 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Us demano que pegueu una mirada a la plaça de l’Església, ja que hi
ha moltes pedres aixecades, i hi ha gent que entropessa, no sé si ha hagut algú que hagi caigut, però
és un lloc que causa bastant de perill perquè la gent gran passa molt per allí i pot caure. I hi ha altres
carrers del casc antic que també tenen els seus clots i s'hauria de mirar.

PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria comentar el tema de les dos rotondes de l’Avinguda
Ramon Salomon, la que té els pilons, crec que té tres pilons trencats i l’altra, ja ho vaig dir en bastants
de plens, tot i que va haver-hi una confusió entre una i l’altra però mireu a veure què podeu fer amb
aquestes dos rotondes.

- Sra. Ventura:
Com  ja  et  vaig  explicar  l’última  vegada,  ara  havíem  acabat  d’arreglar  les  rotondes  de  les
carreteres, la rotonda de la bassa del Montsià sobretot, que és la que ha tingut un cost econòmic
més elevat perquè s’han hagut de retirar totes les pedres, hi havia molta vegetació i si no es treien
totes  les  pedres,  després  era  més dificultós.  La  rotonda de  l’Avinguda Ramon Salomon està
pendent d’arreglar, ja que no només es tracta de reparar els cons que hi ha de color verd sinó que
es tracta de fer-la en obra, igual que les altres, i després finalment es farà l'enjardinament de les
dos.

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ja tenim aquí el fred, i ja vaig preguntar fa uns mesos també el
tema de la calefacció, sí que és cert que em vas comentar que ho estàveu mirant i que tardaríeu una
mica, però ho dic perquè és un cost important, quan s’ha d’obrir per les tardes per als xiquets que fan
música aquí. I, a la vegada, voldria afegir que quan ho mireu, penseu de posar-ho també al retén,
perquè estan pràcticament en la mateixa situació.

- Sra. Ventura:
Al retén sí que hi ha sistema de calefacció, el problema el tenim a la sala de plens perquè va tot
coordinat, tot i que ara han posat reguladors nous i mirarem a veure com funciona.

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldria saber com estan els plans d’emergència, que
s’havien d’haver  aprovat  a  finals  del  2015,  i  sé  que  ho volien  unificar  tot  en un.  Però  d’això  fa
pràcticament dos anys i m’agradaria saber com està.

- Sra. Ventura:
Finalment qui han estat els encarregats de fer el pla d’emergència, que unifica tots els plans, ha
estat Protecció civil, a nivell de Terres de l’Ebre. En principi l’última conversa que vam tenir va ser
fa  15  dies  aproximadament,  perquè  finalment  hem  aconseguit  inscriure  al  registre  oficial
l’associació de voluntaris de Protecció Civil d’Ulldecona, després de molts de tràmits administratius
i de moltes converses i moltes reunions i en aquell moment també vam preguntar com estava la
redacció i sembla que ja està a punt de tenir-ho acabat, per tant quan ens la facin arribar farem
l’aprovació per part del ple que és qui té la competència per a fer-ho.

PREC 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria demanar-vos també el quadrant de la policia.

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També ara que hi ha persones treballant, desbrossant, que
miren el tema de les herbes que hi ha per les voreres del poble, perquè hi ha gent que es queixa, ja
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que passen a agranar o en lo bufador i pregunten per què les herbes no les treuen. Que ho tingueu en
compte.

PREGUNTA 7  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  També voldria  demanar,  no s’ha fet  mai,  però m’ho han
comentat diverses persones i ho dic en bastant de temps. Que mireu la possibilitat de pintar la paret
del cementiri per la part de Vinaròs, no s’ha pintat mai, és veritat, però que ho tingueu en compte.

- Sra. Ventura:
Hi ha diferents problemes i greus a l’hora de pintar allò, primera que hi ha un desnivell de terreny
molt important, per tant, a l’hora de muntar una embastida com toca seria dificultós, en segon lloc,
les finques són privades, i s’hauria de buscar els propietaris per a demanar-los permís, crec que
en això no hi  hauria  problema,  però a l’hora de muntar les embastides,  per  a pintar  i  primer
desbrossar, perquè hi ha bastant herba a terra, seria complicat. Ho vam mirar per poder fer-ho
abans de Tots Sants, però van aparèixer unes complicacions en què no contàvem, per tant no ho
hem fet. No descarto que en algun moment es pugui fer, però clar, té un cost econòmic important i
a banda unes dificultats de treball que són les que acabo d’explicar. Ho tenim a la llista, però són
d’aquestes coses que al costat de tota la resta que és urgent, sempre s’acaba quedant.

PREGUNTA 8  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Per acabar volia comentar el tema de les banderes de la
façana  de  l’ajuntament.  Vull  demanar  a  l’Alcaldessa  que  es  facin  treure  les  dos  banderes
independentistes que hi ha a fora i que es posin les que són legals i nosaltres depenent del que es
faci d'aquí a quinze dies prendrem mesures. 

- Sra. Ventura:
En aquest cas sí que hi ha un prec que no va des dels grups de l’oposició al govern, sinó a la
inversa.  Jo  crec  que  en  aquest  ajuntament  sempre  havíem  respectat  la  institucionalitat  de
l'administració local, quan estan penjades les banderes estan totes les que marca la normativa
vigent, això ha fet que no haguéssim hagut de tenir mai cap problema, ni en àmbit judicial ni en
altres qüestions, no quan hem governat Socialistes Ulldecona, sinó quan hem governat tots els
aquí presents, excepte la CUP, però crec que hauríem de tornar a la normalitat.
Als màstils oficials de l’Ajuntament, en les festes de Sant Lluc, en les Festes de la Mare de Déu de
la Pietat i en altres esdeveniments festius, s’han penjat sempre les quatre banderes, sí que és cert
que hi ha dos banderes penjades a dos despatxos de tres grups municipals, que en tot cas, apel·lo
també a la  seva responsabilitat.  No és la  primera vegada que a l’Alcaldessa de l’Ajuntament
d’Ulldecona, i ara parlo per mi, ens ha tocat anar davant la Junta Electoral a donar explicacions per
altres qüestions que no tenen a veure en l’edifici consistorial però si en altres equipaments públics
o en altres espais públics per tema de les estelades, sobretot ara que s’apropen eleccions, per
això  ara  us  faig  una  crida  per  a  que  torneu  a  col·locar  les  banderes  on  les  teníeu  abans  i
mantinguem l’edifici consistorial,  que és de tots, com a institució en les banderes oficials quan
hagin de ser-hi.

- Sra. Salvatella: 
Si se'm permet, cap problema. De responsables en som, no obstant, també estem vivint uns dies
que no són normals,  ni  havia passat  fins ara,  gràcies a Déu, no ens havíem trobat,  per això
aquesta ha estat la petició, perquè estem passant uns dies que tot fora de lo normal per desgràcia.

- Sra. Ventura: 
Totalment d’acord, estem en una situació d’excepcionalitat total, i per tant, podem estar parlant ara
d’això i demà hagi canviat radicalment la situació totalment, però en tot cas crec que tots som, i
crec que tu també ho has dit ara, prou responsables per a actuar en responsabilitat i fer-ho com
toca.
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PREC 9 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: Ja és la tercera vegada que el faig aquest prec, i és sobre
aquella factureta que et vaig demanar còpia per favor.

PREC 10 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: Un prec recent és que a la façana de l’Ajuntament poseu una
pancarta demanant la llibertat dels presos polítics catalans.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 8. 

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-una hores i trenta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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