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Alcalde:  Molt  bon  dia.  Estem convocats  a  un  Ple  extraordinari  per  conèixer  la  renúncia  del
conseller Chakir El Homrani.  
Aquest és l'únic punt de l'ordre del dia, però jo voldria començar com fem sempre que hi ha una
notícia important entre aquest col·lectiu, que és els regidors i regidores de l'Ajuntament, donant la
benvinguda a la Lola, la  filla de l'Alba,  i també transmetre-li tota la força en aquest camí que ha
obert. 
En tot cas, senyora secretària, té la paraula: 

Únic.-  Prendre coneixement de la renúncia voluntària del senyor Chakir El Homrani i Lesfar al
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Granollers

 

El senyor Chakir El Homrani ha presentat davant la Secretaria General de l'Ajuntament en data 5
de juny de 2018, registre 2018023364, un escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Granollers.

Fonaments de Dret

Article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals 2568/1986 de 28
de novembre.

Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Regim Electoral General.

Article 78, punt d, del Reglament Orgànic Municipal.

L’ajuntament en Ple acorda:

PRIMER.  Prendre  coneixement  de  la  renúncia  voluntària  a  la  condició  de  regidor  d'aquest
ajuntament per part del senyor Chakir El Homrani i Lesfar 

SEGON. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti la credencial de la
persona a qui  correspongui per ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura Esquerra
Republicana de Catalunya – Acció Granollers  ERC-AG-AM, que va  concórrer  a les eleccions
locals del 24 de maig de 2015, per tal que pugui prendre possessió del càrrec.

Alcalde: Molt bé. Crec que el que pertoca és donar la paraula al regidor, encara, i conseller el
Homrani,  perquè faci ús i ens expliqui, doncs, el motiu el coneixement, eh, però, en tot cas, si ho
explica, el moment que viu, òbviament, a tots ens interessa, endavant:     

Senyor El Homrani: Companys i companyes regidors, autoritats que hi ha al públic, veïns i veïnes.
En primer lloc, agrair aquests tres anys que han sigut tres anys d'aprenentatge, han sigut tres
anys de debat, han sigut tres anys de discrepàncies però també d'acords. 
Agrair-vos a tots i totes el paper que heu tingut entorn d'un aprenentatge polític en un àmbit, que
és molt bonic, com és el de la política local i amb el que significa poder ser regidor de la teva ciutat
i del teu poble. Jo, ja sabeu que no sóc granollerí de naixement, vaig venir a viure aquí fa uns anys



i, un dels fets que m'he trobat més a gust,  és que ràpidament m’ he sentit Granollers com meva i
he pogut fer molta vida a la ciutat. I, aquests tres últims anys, poder representar els ciutadans i les
ciutadanes de Granollers,  poder  representar  un model  de ciutat,  unes  idees,  uns valors,  uns
principis, unes conviccions, és un fet que t’ enorgulleix i que també et fa molt responsable. 
Agrair també en aquest sentit,  que heu convocat aquest Ple extraordinari. la situació com tots
coneixeu és que agafo unes altres responsabilitats i són responsabilitats que no són compatibles
amb el que representa representar els ciutadans i les ciutadanes de Granollers en el consistori. Jo,
el que tinc molt clar, és que seguiré representant els ciutadans i les ciutadanes de Granollers i els
de més de nou-cents municipis més, però des d'un altre àmbit, però no podria dedicar el temps
que es mereix la dedicació per la ciutadania d'aquest poble i per la seva millora i el seu millor
benestar.
Agrair-vos a tots aquests tres anys, especialment, els companys de grup municipal però també a
tots els altres grups municipals, regidors i regidores. Crec que hem discrepat molt, crec que també
hem sigut capaços d'arribar a acords i, crec que entre tots i totes hem après, i al final és el que
dóna sentit, el que dóna sentit a l'acció política, el bé comú i la persona en el centre. Des de
visions diferents crec que hem tingut la persona en el centre i el meu paper no ha sigut més que
un altre que sumar, que sumar entorn de les polítiques municipals, sumar des de ser regidor a
l'oposició, que significa també uns certs límits però intentar sumar. 
Agrair-vos aquesta experiència i seguir a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, des
d’unes altres responsabilitats. 
Crec que pertocava poder acomiadar-me i  fer-ho d'una forma ràpida, però clara,  poder seguir
treballant però des d'una altra perspectiva. Al final el sentit de la política és el projecte col·lectiu.
Els projectes col·lectius es poden fer des de molts àmbits, des de la política institucional i des de
fora de la política institucional, la meva trajectòria, ha fet, durant molts anys política des de fora de
la política institucional, i també és molt agraïda, i també és molt necessària, i un país no pot ser un
país sa, democràtic sense tots els àmbits de fer política, en el bon sentit de la paraula. 
Hem viscut, també, crec que ho haig recordar, uns temps convuls i complicats. Crec que el paper
que hem intentat tots és defensar els nostres principis, perquè, dintre del nostres principis, no
podem entendre que no es pugui debatre políticament qualsevol element en una societat madura
i, això ho seguiré defensant des de qualsevol àmbit. El debat i el debat públic és absolutament
necessari per qualsevol societat madura i, tenim un problema, quan pensem que qualsevol àmbit
del que és la nostra gestió com a societat no el podem debatre; i en aquest sentit ho seguiré
defensant com ho he defensat en aquest Ple. 
He procurat sempre ser molt correcte, perquè crec que el fons va lligat amb les formes correctes a
l'hora de fer  política i,  agrair-vos a tot  i  totes aquesta possibilitat;  tant  els companys de grup
municipal,  com els  altres grups municipals,  com també a la  gent  que ha estat  al  Govern i  a
l'alcalde. 
Crec  que  ens  hem  conegut  molt,  molt  més  del  que  segurament  haguéssim  pensat  en  la
legislatura, perquè ha sigut una legislatura complexa, encara que no l'hem acabat. Crec que ens
hem conegut  molt,  i  crec que seguirem treballant  des d'altres àmbits,  i  seguirem discrepant i
seguirem buscant  acords,  que al  final  és  el  que dóna sentit.  I  intentant  representar  el  millor
possible els principis amb els quals cadascú procura fer política, perquè no té sentit fer política
sense principis, i aquesta és una idea que crec que l'hauríem de tenir incorporar tots. 
Sabem que tot és temporal, ha sigut molt curt, ser regidor, tres anys no he completat ni un mandat
complert,  però ha sigut  un plaer. I  agrair  i,  especialment, agrair  als ciutadans i  ciutadanes de
Granollers, que van recolzar la llista en la que em vaig presentar, amb els companys i companyes
d'Esquerra-Acció Granollers; però agrair, també, a tots els ciutadans de Granollers que no van
recolzar aquesta llista, però que estic segur que saben que hem intentat representar a tothom i
amb totes les propostes que hem fet hem pensat sempre en tota la ciutadania d'aquesta vila, que
és com has de presentar les propostes. Moltes gràcies. 
Seré més breu del que acostumo a ser, sempre em passava amb el temps al Ple, però crec que
tocava  fer  aquest  reconeixement,  especialment,  als  ciutadans  i  ciutadanes  que  és  a  qui
representem i és el que ens dóna sentit, en aquest consistori o en quan qualsevol altre àmbit de la
política. Gràcies. 
Seguirem  veient-nos  i  seguirem  treballant  conjuntament  però  des  d'altres  parts  i  amb  altres
responsabilitats en el país. Moltes gràcies. 



Alcalde: Moltes gràcies. He ofert als Portaveus la possibilitat de fer ús de la paraula. Endavant,
senyor Moya, té la paraula, pel grup Popular, endavant: 

Senyor Mota: Bona nit a tots i a totes. Bé, com  molt bé deia Chakir, saltant o deixant enrere totes
aquestes discrepàncies. Desitjar-te moltíssims encerts en a questa nova etapa que et vindrà ara,
que aquesta etapa que has triat, que t'ompli com a persona, i com a granollerí i que et faci molt
feliç. Poc més puc dir-te, desitjar-te, sobre tot això, molts encerts, i que et vagi súper bé i ens
tornarem a veure per  la ciutat. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, la senyora Oliver, endavant, senyora Oliver, té la
paraula: 

Senyora Oliver: Gràcies. 
Chakir, tres anys, caminant, així, colze a colze, en aquest consistori. La veritat, entenc que per a
tu, és un dia interessant, si més no, especial. 
Només dir, també parlant, com a Maria Oliver i, evidentment, també com a CUP. Entenc i, això
suposo que és compartit també per la resta de regidors i regidores, ha estat un plaer, la veritat,
estar al teu costat, escoltar-te i aprendre'n, també, és a dir, jo sóc novella en aquest treball, que és
ser regidora. I, en qualsevol cas, donar-te les gràcies. 
Ja en el seu dia i, per tant, ens ratifiquem en això, és a dir, ens sumem,  si us plau, que tinguis
sort, que tinguem sort. Que tinguis tots els encerts del món i, a més a més, tens una tasca, jo crec
que cabdal, en aquest nou Govern, que és defensar els drets, sovint trepitjats, menystinguts, de
les classes populars i treballadores d'aquest país. I crec que des del teu àmbit, tens la capacitat i,
en tot cas, t’emplacem a que tingués, el coratge, la valentia i l’honestedat, per què no, per saber-
los defensar com cal i, que en aquest camí cap a la República, efectivament, millorem, sobretot,
en la defensa de les nostres classes populars. Gràcies i molta sort. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, endavant, senyor Messeguer, té la paraula: 

Senyor Messeguer: Gràcies senyor alcalde. 
Bé, Chakir, des del grup de Ciutadans de Granollers, i a nivell personal, també, desitjar-te el millor
en aquesta nova etapa.
Jo crec que a nivell personal deu ser una cosa molt gratificant per a tu. Crec que és una cosa
maca i important, per la ciutat de Granollers, tenir un conseller d'aquí, que bé, que estarà allà
defensant el que ell creu que ha de defensar, dintre de la cordialitat i el diàleg. 
I, simplement, doncs, això, desitjar-te el millor, ha sigut un plaer compartir aquests tres anys amb
tu.  Crec que hem sabut tots tindre cordialitat  i  poder debatre,  encara que tinguem ideologies
diferents, i desitjo el millor a tu i, tant com el nou Govern que, entre tots, es trobi millor camí per a
tots els catalans i catalanes. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el seu Portaveus, el senyor Pep Mur, té
la paraula, endavant: 

Senyor Mur: Gràcies. Bé, havíem quedat que el que marxava primer, era jo, però t'has avançat. 
Jo recordo l'últim acte de precampanya, al 2015, és a dir, abans de començar la campanya, vam
convidar a la Marta Rovira, a fer un acte a la Plaça Salvador i Maluquer, i quan la vaig anar a
buscar, va dir pel camí, diu: M'agrada molt el que has fixat de número tres. 
Vaig dir, "collons", sí que el coneixen, al Chakir.
I, ara ja sé per què m'ho deia, perquè ella tenia una visió de futur, la Marta, com sempre ha estat.
El que no comptava és que s’enduguessin tan lluny. 
Bé,  escolta:  Has  fet  molt  bé  de  diputat  i,  em sembla,  que  això  ho  demostra  que  alcaldes  i
alcaldesses de la comarca els tenim aquí, perquè, entenc, que et volen agrair, precisament, la
tasca que vas tenir fent de diputat; que t'hi vas lliurar al cent per cent i, ara, assumeixes un altre
repte, que és el de conseller; ¿Només n'hi ha  tretze a la Generalitat? vull dir que, ets de les tretze
persones que han de liderar d'aquest país i, a l'àmbit que vas a  liderar, sembla que ho faràs de
forma excepcional; perquè ho coneixes perfectament; perquè ets una persona que has treballat
molts  anys en aquest  entorn;  et  coneixes la  xarxa de relacions que necessites per tirar  això



endavant i, per tant, l'altre dia algú em comentava, dos amics: Bé, quins són els equips que hi ha
en els diferents departaments, i tal i no se què, no els coneixem, -dic: Jo, us puc assegurar que el
de Treball és un equip molt potent, els altres no els conec tant, però aquest és potent. Per tant, no
tingueu por que això anirà molt bé. 
Nosaltres, la Núria i jo, continuarem avançant, ens haurem de reorganitzar, i ho farem, i ho farem
perquè podem fer-ho i perquè tenim prou gent per fer-ho i seguirem endavant; però tots dos ens
sembla, que el que ens toca és desitjar-te, molta sort, molts encerts, com han dit tothom. 
I, que en fi, ens tinguis una mica de "peixet" a Granollers, m'entens, ara, tenim un conseller, això
s'ha d'aprofitar una miqueta. Els altres alcaldes de la comarca, també caurà alguna cosa, no us
preocupeu, però ens hem d'aprofitar una miqueta. A veure, una mica de broma, eh,  que si no
sembla que estiguem aquí. 
Res Chakir, gràcies per tot el que, en fi, ens has ajudat aquests anys, eh, perquè jo recordo que,
vaig  passar  de  ser  un  «tio»  solitari  a  tenir  un  equip  de  tres  persones  que,  ens  hem  entès
perfectament, que parlaves de discussions, nosaltres també n'hem tingut de discussions a l'hora
de decidir el vot davant de determinades coses i, això ha estat molt divertit, i molt engrescador i
molt enriquidor, sobretot, eh. 
Molta sort i que tot et vagi molt bé. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  part  del  PDeCAt-Demòcrates,  té,  el  senyor  Sastre,  la  paraula,
endavant:

Senyor Sastre: Moltes gràcies, alcalde.  També agrair  la presència d'altres alcaldes i  autoritats
aquí, a la sala avui. 
Jo, en nom del grup també i, també a títol personal, la veritat és que, hem tingut la sort, alguns
dels que estem aquí, de veure com persones del nostre entorn, en aquest cas, doncs, persones
amb les que compartíem partit polític, eren anomenades consellers, membres del Govern i, en el
seu cas, per exemple, doncs, amb el Jordi Turull, amb el Josep Rull, amb el Quim Forn, amb els
quals també vull tenir avui, juntament amb la resta consellers, que són avui a la presó i a l'exili, un
record per tots aquests presos polítics exiliats. Costa molt, passar de dir, una persona Jordi a dir-li,
conseller Turull o de dir-li Josep a dir-li conseller Rull, en aquest cas, amb el Chakir, com que ha
sigut regidor i jo tinc el costum, no sé si bona o dolenta, de nomenar els regidors pel cognom i, per
tant quan en el Ple em dirigia a ell li deia senyor El Homrani, doncs, ara, simplement, haig de
canviar el senyor per al conseller i, per tant, aquest pas serà més fàcil de fer i, per tant, tenir el
tracte protocol·lari cap al conseller que pertoca. 
En tot cas, el que sí que voldria dir, i ara sí, amb una valoració més seriosa o més institucional, és
que, evidentment, com ja s'ha dit, tu dius que has après en aquest consistori, també d'altres. Crec
que s'ha dit: hem après de tu i, t'hem escoltat les valoracions, les reflexions que has portat  en
aquest Ple.
I, a partir d'ara, l'únic que et podem desitjar, com a granollerins, és, doncs, molts èxits, perquè els
teus èxits també seran els de la ciutat, perquè, malgrat, que tu siguis ara representant del Govern
de tots els catalans i catalanes, en certa manera, sí que com a ciutat, jo crec que tenim el dret  de
poder  capitalitzar  aquests encerts.  I,  també desitjar-te  sort  i  encerts  pel  bé  del  país,  perquè,
evidentment, ja ho has dit, estem en un moment complexe, en un moment en què el Govern doncs
us toca una tasca realment important,  de restitució,  de reprendre aquest  fil  d'obra de Govern
interrompuda durant uns mesos i,  per tant,  aquesta tasca i,  jo crec, que qualsevol encert que
puguis, doncs, encapçalat tu, com a conseller, serà l'encert que el país, al final sabrà gaudir i, per
tant, doncs, segur, que  estic convençut i estem convençuts des del nostre grup, que la tasca que
faràs i fareu, perquè doncs, hi ha també granollerins en el teu equip, serà molt bona al capdavant
del Departament i, per tant, desitjar-te molta sort. 

Alcalde: Pel grup socialista, el senyor Terrades: 

Senyor Terrades: Gràcies, alcalde. 
Han estats tres anys, tres anys, certament, de molts debats, amb públic, en comissions o fins i tot
amb converses no tan públiques, per intentar cercar acords o desacords. 
En aquests tres anys hi ha hagut acords, hi ha hagut desacords, hi ha hagut diàleg.



I el diàleg, jo el que volia destacar, és que amb el Chakir El Homrani, el diàleg sempre ha estat un
diàleg obert. Un diàleg sincer, a vegades des de l'acord o vegades des de l'absoluta discrepància,
però ha estat un debat sincer des de les visions a vegades diferents que tenim del model de ciutat
o de la ciutat. 
Jo crec que aquest debat, aquests acords o aquests desacords, jo crec que els hem de posar amb
un objectiu comú, que això sí que crec que el tenim tots els que estem  en aquesta sala, que és el
millor pels granollerins i granollerines, pels nostres conciutadans i conciutadanes. 
Segur  que  ens  trobarem amb altres  debats,  fora  d'aquest  hemicicle,  que  hi  podran  haver-hi
coincidències o desacords, però miri, li desitjo que tingui els màxims d'encerts perquè els seus
encerts no seran només els de la seva Conselleria o de seva tasca de Govern. Els seus encerts
ho seran perquè aniran en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país i, per tant,
des  d'aquest  diàleg  obert  i  sincer  que  hem  tingut  durant  aquests  tres  anys,  li  desitjo  que,
políticament, amb el personalment, evidentment, però, que políticament també tingui encerts i, li
dic des de la discrepància que a vegades hem mantingut en el passat recent.

 Alcalde: Moltes gràcies. 
En tot cas, em toca cloure a mi. 
Vaig poder expressar-ho ja en el darrer Ple, la primera paraula que em ve al cap, és la paraula
l'orgull,  per aquest plenari,  per la ciutat,  és un orgull tenir en el Govern del país, consellers o
conselleres, en aquest cas, només en té un conseller. És el tercer conseller, després del Jaume
Roma, del Manel Balcells. A mi m'agrada afegir-ne un quart, perquè jo el Santi Vila el sento també
molt de Granollers. En els seus texts sempre parlar de Granollers i, encara, hi té la seva àvia i,
això sempre, tenir l'àvia en un poble sempre fa que ell se senti molt aquí, que ho expliqui. Per tant,
tres consellers i escaig, però, en tot cas, orgull, perquè vol dir que la ciutat té un teixit també que fa
que de la seva estructura, entre la seva gent sorgeixin persones que estan al capdavant de la
política del país. Per tant, la primera expressió, aquesta. 
La segona, s'ha dit, eh, desitjar-li un èxit rotund, amb el cor a la mà. 
Hi ha tres mil quatre-cents seixanta-dos raons granollerines per desitjar-li èxit, com a mínim, són
els número d'aturats i aturades que hi ha a la ciutat. Tres mil quatre-cents seixanta-dos aturats i
aturades. Vol dir l'11'55% de la població activa, del qual, i aquesta és una característica de la
ciutat, que també l'hauríem d'anar analitzant, el 9% són homes i el 14'4% són dones. 
Estem en  uns  temps,  en  el  que,  malgrat  que,  les  xifres  econòmiques ens  parlin  d'una certa
represa.  Convidem  aquella  cosa  tan  estranya,  que  és,  el  multiplicat  dels  darrers  anys,  per
exemple, per sis o per set, els ingressos amb llicències d'obres i, en canvi, mantenir, doncs, uns
Serveis Socials que tenen un estres extraordinari, perquè, el risc de segregació existeix, existeix.
Dissortadament,  d'aquests  aturats  i  aturades,  el  56% tenen més de quaranta-cinc  anys,  dels
quals, molts dels quals, porten més de dotze mesos aturats i aturades. I, alhora, també recordar
una xifra que no li haig d'explicar, perquè la coneix millor que jo, i perquè ens l'hem explicada junts
i l'hem comentada junts, moltes vegades, amb preocupació, aquest cinquanta-cinc i escaig per
cent de persones que hi ha a la ciutat aturades, que no cobren subsidi. Aquest és un front que és
essencial, per tant, hi ha milers de motius, milers de vides que són els motius pels quals estem en
política, per les quals desitjar-li un èxit esclatant. 
I  en aquesta situació de crisi  econòmica o diguem-li  resultats,  efectes directes d'aquesta crisi
econòmica, hi ha un tema que no li pertocarà vostè però que, com que ens trobarem pel carrer, o
per les places, o en alguna festa, anirem parlant, que és el problema de l'habitatge. És important
crec que, des del  punt de vista de l'estructura de Govern, és una decisió més que correcta que
hagi tornat la Política Territorial o Territori i Sostenibilitat, però, segur que el problema més greu
que hi ha a serveis socials, oi, Maria del Mar, en aquests moments, és precisament, la dificultat de
fer front als drames que comporten avui la crisi d'habitatge traslladada als lloguers, bàsicament,
però,  en tot cas, tindrem ocasió de parlar-ne, perquè segur que serà un front de reflexió i d'acció
en els propers mesos. 
En els darrers, deu, dotze mesos vostè i jo hem parlat molt, i crec que com deia vostè molt bé,
hem après a coneixen’s. Hem coincidit en moltes coses, en altres no, però hem coincidit amb prou
coses, com per saber i per expressar, poder expressar la meva convicció de que vostè serà un
home important a l'hora de buscar, en aquests ponts de diàleg, que ens permetin obrir  noves
perspectives a un país que les necessita. I, per tant, en sap i ho sap perfectament, la disponibilitat
d'aquest alcalde i del grup municipal que representa, formar part d'aquesta estratègia, aquesta



estructura de reflexió de futur que ha de trobar l'encert per sortida, alguns dels  problemes greus
que avui tenim. 
Refer  ponts,  vostè  ho ha dit  i  ho  ha escrit  en  nombroses  ocasions.  Aquí  ens  trobarem,  ens
trobarem buscant aquests caps de pont per tal de buscar noves estratègies i nous marc polítics,
en un país que els necessita. 
Deixi'm acabar  recordant,  ara vostè és conseller  i  jo  sóc alcalde.  Temes pendents.  Ja  li  vaig
anunciar que demanaríem hora, sembla que trucarem al cap de gabinet en algun moment, aviat,
no se si està per aquí.
Hi ha un tema pendent que és i que havíem treballat amb la consellera Bassa, que és tot el que  fa
referència a la residència de gent gran. 
Dir  que m'agradaria poder-ho discutir  amb la consellera Bassa,  com a vostè.  I  dic que,  estic
convençut  que  la  consellera  Bassa  avui  estaria  aquí,  per  l'amistat   que  tenen  i  també  pel
seguiment polític que ha fet aquesta Consellera  d'aquests temes. Jo desitjaria que estigués, en
aquesta sala, la consellera Bassa i tots els consellers que estan a la presó, com desitjaria que
estiguessin els Jordis.
Hi ha en temes oberts, hi ha temes pendents, la residència de gent gran i l'estratègia que vam
definir i que la trobarà vostè en els escrits que hi ha en l'època de la consellera Munté, en el qual,
apostaven  per  una  acció  conjunta  entre  nova  residència  i  la  revisió  del  paper  de  l'hospital,
l'Hospital de Granollers, que li manca espais sociosanitaris. Ho trobarà perfectament escrit i sinó ja
buscaré la còpia  i li faré arribar. 
Hi ha feines per fer, estic convençut que les farem junts.
I, insisteixo, i acabo la intervenció. Desitjar-li els més grans dels èxits, per vostè, per la ciutat, però,
especialment, pel país, pels homes i les dones del nostre país. Moltes gràcies. 
En tot cas, és un Ple extraordinari, no hi ha precs i preguntes, s'aixeca la sessió.
I, en tot cas, ara li demanem al conseller si ens vol acompanyar al despatx d'alcaldia per signar al
llibre  d'honor,  com  pertoca,  en  la  seva  primera  visita  oficial.  Moltes  gràcies.  

L’Ajuntament en Ple acorda per unanimitat prendre coneixement de la renúncia voluntària
a la condició de regidor del senyor Chakir El Homrani i Lesfar

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les  21 hores 15
minuts i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.


