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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL CONSELL 
D’ALCALDES/ESSES  DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm :  5/2013 
Caràcter:  extraordinari 
Data:   19 de juliol de 2013 
Horari:  de les deu a un quart de dotze del matí 
 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Josep Ma. Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús 
Víctor Falguera Pascual, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec 
Pasqual Izquierdo Torres, alcalde de l’Ajuntament d’Almenar  
Pau Cabré Roure, alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat i president del Consell 
Comarcal del Segrià 
Ann Gyles, regidora de l’Ajuntament d’Alfés 
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire 
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins 
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella  
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses  
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Xavier Ballesté Monné, regidor de  l’Ajuntament d’Alcanó 
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret   
Josep Ma Palau Llobera, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Ma José Invernon Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa 
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp 
Sisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig  
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià  
Josep Barberà Morreres, regidor de l’Ajuntament de Lleida 
 
Ferran de Noguera  Betriu, gerent del Consell Comarcal 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 
No assisteixen: 
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David Masot Florensa, Alcalde de l’Ajuntament de Maials 
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona  
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida 
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font  
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida  
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera 
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles  
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós  
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona 
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
 
Ordre del dia  

1. Intervenció del senyor Josep Manel Pascual Diaz, cap de la Demarcació 
Territorial de Lleida de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), atès la 
demanda de l’alcalde de Torre-serona i per tal d’aclarir els costos afegits al 
cicle de l’aigua. 

 
2. Informe d’adhesió dels municipis de la Comarca al protocol d’execució de 

les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. Intervenció del senyor Josep Manel Pascual Diaz,  cap de la 
Demarcació Territorial de Lleida de l'Agència Catal ana de l'Aigua 
(ACA), atès la demanda de l’alcalde de Torre-serona  i per tal 
d’aclarir els costos afegits al cicle de l’aigua. 

 
El president dóna la benvinguda al Sr. Manel Pascual. Diu que en la darrera 
sessió del Consell d’Alcaldes l’alcalde de Torre-serona va demanar fer un 
seguiment del cicle de l’aigua, tema que ens preocupa a tots els alcaldes, 
varem demanar al Sr. Manel Pascual si podia venir a fer-nos una explicació i li 
agraeixo la ràpida acceptació; malgrat que  la sessió del Consell d’Alcaldes 
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d’avui hagi coincidit amb la sessió de ple de la Diputació, no hem pogut canviar 
el dia. Agraeixo al Sr. Manel Pascual la seva presència i li dono la paraula. 
 
El Sr. Manel Pascual diu el següent:  
 
No sóc especialista en el cànon. Va  venir fa un parell de mesos  la cap de 
tributs de Barcelona i ja va explicar les modificacions a tots els Consells 
Comarcals de la vegueria de Lleida.  
 
En principi us explico en quina situació es troba actualment  l’ACA que era 
preocupant des del punt de vista econòmic,  tant preocupant que gairebé no 
era viable. Hi havia hagut durant molts anys inversions i l’endeutament ha estat 
constant.  L‘ACA tenia un deute de 1.400 milions d’euros i a conseqüència 
d’això i també de la situació de sequera dels anys 2007 i 2008 que va fer que hi 
hagués un increment fort de la despesa per a garantir l’abastament d’aigua a 
Barcelona ( situació d’emergència, es va construir la desalinitzadora del Prat),  
el nou equip directiu elabora un pla de viabilitat econòmica que diu que s’ha 
d’incrementar el cànon en base a que la Directiva europea marc estableix que  
la gestió del cicle de l’aigua s’ha de repercutir tota en els usuaris;  per tant si hi 
ha un deute aquest deute d’una manera progressiva s’ha d’anar carregant a 
l’usuari.   
 
Per altra banda el deute es renegocia amb les entitats bancàries perquè els 
venciments eren a curt termini; per poder renegociar el deute s’ha hagut de fer 
un pla intern d’austeritat i hi haurà d’haver una inversió mínima durant uns anys 
concrets; aquestes són les condicions que posen les entitats financeres a la 
viabilitat de l’ACA.  Al 2013 ja s’ha reduït el deute i la inversió és mínima; s’han 
paralitzat obres i no es realitzen els programes de manteniment de lleres que 
malgrat no eren competència de l’ACA s’estaven fent ; ara s’han deixat de fer. 
Una de les politiques de l’ACA és fer només allò que la llei ens obliga a fer, i el 
programa de manteniment de lleres és competència de la CHE.  Aquesta és 
doncs la situació de l’ACA i un dels punts és l’increment  de l’import del cànon 
ja que s’han canviat els criteris d’aplicació; així doncs es paga més l’aigua de 
recs de jardins i parcs, es paga més l’aigua  de pèrdues de la xarxa 
d’abastament municipal, s’incrementa molt el quart tram del cànon de l’aigua 
cosa que ha portat moltes queixes. 
  
A més i paral·lelament ens apareix el cànon de control de “vertidos” de la CHE. 
Haureu rebut un escrit que diu que teniu que abonar un determinat import per 
l’abocament;   s’aplica una fórmula prevista a la normativa i surt el deute. 
Aquesta quantitat és una taxa. Als pobles que tenen una depuradora se’ls 
aplica un coeficient en la fórmula que redueix el cànon a la meitat ( coeficient 
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0,5) però els pobles petits que no tenen encara feta la depuradora perquè no 
se’ls hi ha fet tenen una penalització per abocar inadequadament fins  a un 
coeficient multiplicador del 2,5;  en la mateixa carta us diu que caduquen les 
autoritzacions d’abocament i explica que s’han de tramitar a través de la pròpia 
ACA que farà el tràmit de la proposta de resolució i la CHE farà la resolució; hi 
ha un conflicte de competències entre l’ACA i la CHE. L’ACA interpreta el nou 
estatut i creu que la competència de donar l’autorització d’abocament és pròpia 
de la Generalitat i la CHE no ho creu així. S’està creant un conflicte entre 
administracions; si es té una autorització d’abocament de l’ACA,  la CHE no la 
reconeix. Sé que hi haurà contactes directes entre el director de l’ACA i el 
president de la CHE per intentar solucionar-ho però d’entrada la postura és de 
confrontació. Aquest cànon de control de “vertidos” de la CHE està arribant als 
municipis. Molts consideren que se’ls està aplicant una doble imposició ( cànon 
de l’ACA i cànon de la CHE). Jurídicament no hi ha una doble imposició perquè 
són dos conceptes diferents i dos subjectes passius diferents. El cànon 
d’abocament s’aplica a qui aboqui i el cànon català s’aplica al consum. L’ACA 
va estar acceptant que podria ser una doble imposició i des de l’any 1994 a 
l’any 2003 si pagaves un cànon no pagaves l’altre. La llei del 2003 diu que el 
cànon d’una CCAA no eximeix de pagar el de l’Estat; per tant la llei ja donava a 
entendre que no hi havia una doble imposició. De totes maneres l’ACA des del 
2003 fins al 2009 i tenint en compte que aquesta qüestió estava recorreguda 
judicialment va abonar el cànon a la CHE en nom dels ajuntaments. L’any 2009 
els tribunals resolen que no hi ha doble imposició;  l’ACA deixa de pagar i 
l’errada que comet és que no ho comunica als ajuntaments.  
 
La taxa obliga a la contraprestació d’un servei i l’informe jurídic que us enviaré 
diu quin servei està donant la CHE perquè pugui cobrar aquesta taxa. Hem fet 
un model d’al·legacions que hem facilitat als alcaldes que ens l’han demanat, 
però sembla que per aquesta via no arribarà la solució. L’informe  jurídic que 
està també transcrivint les al·legacions diu que la  CHE està posant una taxa 
però qui té la competència per fer el que justificaria la imposició d’aquesta taxa 
no és la CHE sinó l’ACA que té la competència en protecció del medi, control i 
vigilància . La protecció del medi l’està  fent l’ACA que és qui fa les 
depuradores,  la funció inspectora està transferida, fem la tramitació dels 
expedients fins la proposta de resolució, i en part els programes de 
manteniment de lleres també els finançava l’ACA. A raó de què es passa 
aquesta taxa si no s’està fent res? A la més alta esfera aquest tema s’està 
treballant.  
 
En certa manera la part introductòria que volia fer és aquesta. A partir d’aquí 
em podeu fer preguntes ja que cada cas és particular. També tenia la idea ja 
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que jo no sóc expert en tributs de fer una reunió amb la cap de tributs, ja que 
ella entén més al detall el càlcul dels coeficients.  
Tot això ho lligo amb els ingressos que l’ACA està rebent del cànon i que 
s’afecten  directament a pagar deute; la inversió és poca però l’any 2017 hi ha 
un escenari de viabilitat absoluta de l’ACA i per tant d’inversió una altra vegada 
fins i tot el 2016. Aquesta situació de paralització d’inversions suposa un perill 
judicial perquè la directiva marc de l’aigua ens obliga al 2015 ha tenir el bon 
estat ecològic dels rius dels Estats membres amb excepcions justificades pels 
plans hidrològics de cada Estat. Això és inviable i si tenim el SARU parat i no el 
podem fer anar fins al 2016 o el 2017 no complirem. Un eximent de possibles 
culpes es disposar d’un pla de viabilitat que està dient que no hi ha manera 
possible de fer-ho, i que es retardarà dos anys. Les despeses de l’any 2007 i 
2008 també eren necessàries per garantir  la productivitat industrial.    
 
El president diu que en la reunió de presidents de Consells Comarcals ja varem 
manifestar que no estàvem d’acord  amb la distribució dels rebuts encarà que 
és el Govern qui ha determinat els trams, el que varem discutir més és el quart 
ja que afecta als municipis del Segrià i en general a Lleida ja que per la 
tipologia de vivendes arribem al quart tram amb facilitat i pagar 4 euros el metre 
cúbic és molt car. És així i caldria canviar-ho; entenem el perquè i ara també 
entenem aquesta doble tributació que molts no enteníem; a més hi ha el cànon 
d’embassament. 
  
El Sr. Manel Pascual diu que aquest cànon d’embassament és el cànon de 
regulació que es paga directament a la CHE. 
 
El President diu que hi ha una triple imposició. 
  
El Sr. Manel Pascual diu que el cànon de regulació té sentit perquè l’aigua s’ha 
de regular  però cada junta d’explotació porta la seva política de regulació.  
A la resta de terres de Catalunya només se’n paga un i aquí se’n paga dos. A 
Barcelona però ara s’està dient de posar-lo. També hi havia un coeficient 
reductor en les conques de l’Ebre però l’han tret. Ara hi ha un pagament de 
cànon més elevat a les conques de l’Ebre respecte a les comarques de 
l’interior. La solució es posar el cànon de control de “vertidos” a totes les 
conques de Catalunya. Respecte  al quart tram la cap de tributs va dir que 
s’estudiaria però no tinc notícies d’això.   
 
El President diu que va haver una negativa rotunda de tots els presidents de 
consells comarcals en el sentit de no estar d’acord. El quart tram s’aplica a la 
majoria de cases de la gent que vivim al Segrià. No tota l’aigua que es gasta 
s’ha de depurar;  és un cànon afegit a les àrees de baixa densitat de població.  
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El Sr. Manel Pascual diu que aquest quart tram està pensat per fomentar 
l’estalvi. El  primer tram no s’ha apujat però s’ha reduït i hi ha una part de l’antic 
primer tram que ha passat al segon tram. 
  
El President comenta que al mirar el rebut t’adones que hi ha una part per 
fomentar l’estalvi però una altra part és per recaptar. La doble tributació és un 
tema que ha quedat molt ben explicat i ens toca pagar-ho. A continuació 
pregunta, 
Que hem de fer amb els rebuts impagats? 
 
El Sr. Manel Pascual també diu que és una modificació del cànon de l’ACA;  
abans era l’ACA qui perseguia al deutor i ara ho han de fer els ajuntaments. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que un cop fet el padró el cànon s’ha d’ingressar 
per avançat. 
  
El President comenta que això serà una complicació que fins ara no teníem als 
ajuntaments. 
 
El Sr. Josep Ma Palau comenta que hi ha veïns que no paguen el rebut de 
l’aigua però la part de cànon de l’ACA l’estem soportant l’ajuntament. 
 
El Sr. Manel Pascual diu que algun alcalde li ha comentat que  la Diputació de 
Lleida  cobra per fer la recaptació i els ajuntaments que estan recaptant un 
tribut per l’ACA no reben res a canvi. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que en relació al cànon de “vertidos” hi ha tres 
punts bàsics. La diputada Sra. Tresa Cunillera va fer una pregunta al Congrés 
sobre aquest tema i al final li contesten que perquè es pogués descomptar el 
que un ajuntament paga  a la CHE si ja ha pagat a una altra administració  el 
tribut hauria d’estar vinculat als mateixos fins que el cànon, aquí sembla ser 
que segons han dit els tècnics i els tribunals que poden coexistir la taxa i el 
cànon perquè teòricament s’apliquen sobre conceptes diferents. També li diu 
que el Ministeri d’Agricultura  i l’administració autonòmica implicada han d’haver 
subscrit un conveni de col·laboració. La Generalitat en la última negociació de 
la Llei d’aigües ho va traure i això implica un greuge comparatiu brutal dels que 
estem a les conques de Catalunya perquè no ens el trauen sinó que el ficaran a 
les altres conques; nosaltres ja fa quatre anys que l’estem pagant; penso que si 
a més has de pagar tot el cànon independentment de si el cobres o no tens un 
greuge  comparatiu d’uns quants anys;  crec que l’ACA l’hauria d’anar pagant; 
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el dia que posin un cànon a totes les altres conques de Catalunya entendria 
que també ens toca a nosaltres però fins aleshores no.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que en les altres conques es paga un cànon, aquí 
se’n paga dos i a més no s’entén que essent una taxa l’ACA imputi IVA. Està 
clar que el deute l’hem d’assumir però potser hauríem de començar a demanar 
responsabilitats perquè els excessos d’uns els acabem pagant uns altres; quan 
dius si se n’ha d’encarregar la CHE o l’ACA del manteniment de la llera del riu, 
no ho fa cap de les dues institucions. A Almenar tenim un projecte, del qual 
hem demanat informe a l’ACA que estarà sis mesos a emetre i també l’hem de 
demanar a la CHE i ja veurem el temps que haurem d’estar per poder fer el 
camí del riu. Poseu entrebancs i a més hem d’explicar als veïns l’alt import del 
rebut de l’aigua que es deu als impostos i no perquè l’ajuntament apugi el preu. 
El meu rebut puja 279€ i el que correspon al preu de l’aigua és 37€. 
 
El Sr. Manel Pascual diu que és conscient de que és difícil d’explicar i més a 
les terres de Lleida on  l’aigua no ha estat un recurs escàs. Un dels punts que 
has parlat i volia comentar-te és el del conveni. La única possibilitat que la llei 
permetria de traure el cànon de la CHE és que les dues administracions es 
posessin d’acord.  
Amb el tema de la competència dels abocaments volen restablir-se els 
contactes però no sé amb detall la nova línia que porten jo per exemple no 
anava mai a les reunions i ara tant jo com el meu company de les terres de 
l’Ebre  hi assistim perquè coneixem els problemes del territori i com a mínim 
podem ajudar a parlar de les coses. Els problemes no són a nivell dels tècnics 
sinó a nivell institucional. Una via seria la signatura d’un conveni. També caldria 
parlar d’aquests temes a nivell del Consell d’Administració de l’ACA on estan 
representats els usuaris i les associacions de municipis. Jo us explico, estareu 
informats però no solucionarem res. 
  
El Sr. Josep Ma Beà comenta per tal que el Sr. Manel Pascual ho pugui 
traslladar a qui correspongui un tema puntual i és que ara demanen uns diners 
que al pressupost del 2013 no els tenim; ens poden apremiar si no paguem en 
termini i a més no podem fer modificacions per aplicació de la Llei General 
Pressupostària. Tot plegat és una incongruència. 
Per altra banda paguem un cànon amb penalització perquè no s’han fet les 
depuradores que primer estaven programades per una data i després s’han 
programat per fer-se més tard. 
 
El Sr. Manel Pascual diu que aquests ajuntaments són víctimes de 
l’administració hidràulica perquè a més esteu pagant un coeficient doblat. A 
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Alguaire tenim una depuradora sense funcionar per  culpa d’un conflicte que 
diuen que està en vies de solució. 
  
El Sr. Antoni Perea diu que el que estem fen realment els ajuntaments és pagar 
la inoperància de l’ACA. Hem presentat al·legacions a la CHE. Des de l’any 
2003 estava prevista la construcció de la depuradora. No s’ha posat en 
funcionament perquè l’ACA i el Ministerio no es poden d’acord. La canonada 
està feta des de  l’any 2008 i no es pot utilitzar perquè el Ministerio no ha 
traspassat la titularitat de la canonada a l’ACA. . Estem pagant un coeficient del 
2,5, està feta la depuradora i no funciona. 
 
El Sr. Manel Pascual diu que al no tenir la titularitat de la canonada no es pot 
fer l’explotació. S’han de posar d’acord dues administracions que no ha de ser 
tant difícil.  Aquest problema no és solament d’Alguaire, també el tenen 
Térmens Menàrguens i Cerdanya i també hi  ha algun altre cas a Terres de 
l’Ebre.  
 
El Sr. Antoni Perea diu que a més tenen l’autorització d’abocament caducat. 
 
El Sr. Manel Pascual diu que aquest és també un altre problema. Alguns 
particulars han anat a la CHE ja que la CHE no reconeix l’autorització de l’ACA  
però la CHE diu que s’ha de tramitar a través de l’ACA . Crec que heu de fer 
una llista de greuges i tramete-la. 
 
El Sr. Carles Català comenta que aquests problemes fa massa temps que 
duren i potser la solució és que tots deixem de pagar, Si fas soroll i surts als 
diaris t’ho solucionen però si paguem, callem i solament ens queixem no 
s’arreglarà res.  
 
El Sr. Francisco Juste diu que a Massalcoreig no tenen depuradora i que els ha 
arribat ara un deute. Sempre hem abocat les clavegueres al mateix lloc i a més 
el deute tributari és de quatre anys passats, des de que l’ACA va deixar de 
pagar. Entre tot  el deute puja a 14.000€. Ningú fa la neteja de lleres, hem 
tingut fa poc problemes i també a La Granja per la riuada; ens han avisat del 
Segre però del Cinca a Massalcoreig no ens ha avisat ningú i el mal de les 
riuades ha estat més del Cinca que del Segre. Demana al Sr. Manel Pascual de 
fer un dia una reunió perquè li expliqui el deute, a més els pressupostos 
municipals ja estan fets. 
 
El Sr. Víctor Falguera diu que la CHE és una institució de l’Estat, per tant  sinó 
paguem descomptaran el deute de les transferències que fa l’Estat als 
municipis i a més amb recàrrec.  



 

 
  

Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

9 

 
Es comenta que s’ha de fer alguna cosa conjuntament perquè ajuntament per 
ajuntaments els problemes no es solucionaran. S’han de vehicular d’alguna 
manera els mecanismes de pressió. 
 
El Sr. Josep Barberà comenta que el deute de l’ACA va ser per actuacions a la 
conca de l’Ebre no a les conques interiors. L’Ajuntament de Lleida també ho ha 
impugnat. 
 
Finalment el President agraeix l’assistència al Sr. Manel Pascual. El dia que 
varem estar reunits els presidents dels Consells Comarcals ja varem dir que no 
estàvem d’acord  amb la política de l’ACA respecte a les terres de Lleida; han 
de buscar una solució pensant més en nosaltres i ho hem de dir tots junts. El 
Govern ha de buscar una fórmula que sigui més adequada a cada 
problemàtica.  
 
El Sr. Manel Pascual diu sobre la queixa del quart tram que quan el director de 
l’ACA va assistir a la Vall d’Aran li van transmetre que l’aplicació del quart tram 
està afectant al sector de la jardineria. Potser aquest tema també s’hauria de 
tractar a través de l’ACM i la FMC.    
 
La Sra. Ma Teresa Vilella diu que els ajuntaments revisin els rebuts perquè hi 
ha errades. 
 
El president diu que el document que hem de fer arribar ha de dir que no estem 
d’acord amb el quart tram, que no estem d’acord amb la doble tributació  i que 
estant imposant el coeficient del 2,5 als pobles petits. 
S’ha de  transmetre que és una sensació de la comarca no d’un poble que ens 
estant fent pagar una cosa que no és justa. Trobo bé per exemple que es 
gravin les pèrdues d’aigua, però no l’aigua de les fonts. 
 
El Sr. Manel Pascual diu que en els dos últims anys del pla  l’ACA pot 
començar una escalada d’inversions forta. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que  hi ha inversions bàsiques que no valen molts  
diners i no es fan. 
  
El Sr. Carles Català diu que és partidari de fer un document  exposant tot el 
que hem parlat i sinó a partir del mes de setembre, que els pobles de Lleida 
deixin de pagar a l’ACA.  
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El president diu que hem de manifestar la conclusió que els presidents dels 
consells comarcals de ponent volem una reunió amb el conseller per explicar-li 
el tema de l’aigua.  
 
 

2. Informe d’adhesió dels municipis de la Comarca a l protocol 
d’execució de les diligències de llançament als par tits judicials de 
Catalunya. 

 
El president diu que s’ha enviat per correu electrònic als ajuntaments el 
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de 
Lleida, per si volen aprovar-lo. El Consell Comarcal també s’adherirà. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto 
aquesta acta. 
 
 
      Vist i Plau 
     El president del Consell d’Alcaldes 
 
 
 
 
      Pau Cabré Roure 


