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                                                  ACTA  NUM. 11/2009 
            
   
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BADIA 
DEL VALLÈS, EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, vint-i-quatre de novembre de 2010 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor Cantador. 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Dominguez García     PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antonia Escriva Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
Marta Figueras i Badia     CIU 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, que certifica.  
 
Excusa la seva assistència el regidor Sergio Escribano García. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar l’odre del dia, voldria llegir un acord a que hem arribat en la 
Junta de Portanveus, en relació al vot de persones estrangeres dintre del municipi, per a les properes 
eleccions municipals de maig de 2011: A les properes eleccions municipals del 22 de maig de 2011 
ens trobarem amb l’important novetat que els ciutadans i ciutadanes de països no comunitaris que 
hagin signat un conveni de reciprocitat amb l’estat espanyol i que compleixen determinats requisits, 
tindran dret a vot en aquestes eleccions. Aquests països son Colòmbia, Ecuador, Noruega, Nova 
Zelanda, Paraguai, Perú i Xile. En aquest cas cal tenir autorització de residència a Espanya, haver 
residit a Espanya legalment, interrompudament, durant com a mínim els 5 anys anteriors a la sol.licitud 
d’inscripció al cens electoral, estar inscrit al padró municipal on es resideix i es votarà, i demanar la 
inscripció al cens electoral. Tots els ciutadans i ciutadanes que reuneixin aquestes condicions per a 
poder inscriure’s al cens electoral de residents estrangers, caldrà que presentin la sol.licitud de l’1 de 
desembre de 2010 al 15 de gener del 2011. L’oficina del cens electoral està enviant des del mes de 
novembre una comunicació personalitzada a les persones que compleixen els requisits esmentats 
abans, amb les dades d’empadronament i tota la informació necessària per a formalitzar la inscripció en 
el cens. La inscripció es pot fer per correu postal, per internet, i a travès de l’Ajuntament. 
Acords: Primer, l’Ajuntament informarà dels terminis, requisits i tràmits a les persones originàries de 
Colòmbia, Ecuador, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile que reuneixin els requisits establerts, 
per tal de que disposin del màxim d’informació sobre el procés de registre al SERE, facilitant la seva 
inscripció per tal que puguin exercir el seu dret de vot en les properes eleccions municipals. 
Segon: Promoure des de l’àmbit local la cerca de suport d’associacions i entitats, del nostre municipi, 
tant per aconseguir la major implicació de les persones immigrades en la vida associativa, com per a 
donar suport a la proposta de dret a vot d’aquests ciutadans i ciutadanes en el nostre municipi”.   
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Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 27 d’octubre i l’acta de 
la sessió extraordinària de sorteig de meses electorals del dia 2 de novembre de 2010, atès que tots 
els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió. 
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 734/10, de concessió d’una bestreta per import de 200,00 euros, al senyor Pedro Arguer 
Sanlangelo, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat del mes de novembre de 
2010. 
 
Núm. 735/10, de concessió d’una bestreta per import de 150,00 euros, al senyor José M. Martínez 
Gómez, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat del mes d’octubre de 2010. 
 
Núm. 736/10, de contractació de la senyora Gemma González Punzano, amb la categoria de tècnica 
d’ocupació, mitjançant contracte laboral per obra o servei determinat, amb efectes del dia 4 d’octubre 
de 2010 i fins el 31 de desembre de 2010. 
 
Núm. 737/10, de modificar la categoria del senyor Juan Rodríguez Guerrero al seu expedient de 
contractació inicial, que ha de constar com a oficial 1a segons el projecte Impuls-Treball. 
 
Núm. 738/10, d’efectuar abonament d’havers del mes de setembre al treballador senyor Juan 
Rodríguez Guerrero. 
 
Núm. 739/10, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per a les despeses del transport 
escolar que es realitzi amb motiu de la campanya “Coneguem els nostres parcs”. 
 
Núm. 740/10, d’aprovar la indemnització per l’assistència al tribunal del concurs oposició de 4 llocs de 
agent de la Policia Local, a diferents membres. 
 
Núm. 741/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 15 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 742/10, de concessió d’una bestreta per import de 150,00 euros, al senyor David Sanuy Sales, 
sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat del mes d’octubre de 2010. 
 
Núm. 743/10, de concessió d’una bestreta per import de 366,40 euros, al senyor Esaú Soto Martínez, 
sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de nadal de 2010. 
 
Núm. 744/10, d’assignar el lloc de treball 300502,ocupat per la funcionària senyora Teresa Pérez 
Postiguillo, a l’àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció Econòmica i Via Pública, amb les 
mateixes retribucions i condicions de treball que venen desenvolupant-se fins ara i amb efectes del dia 
13 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 745/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/097 a la senyora Elisabeth Mesa 
González. 
 
Núm. 746/10, de sol.licitar al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, una subvenció 
per import de 3.000,00 euros, amb l’objecte d’implantar un mòdul de tramitació electrònica eTRAM. 
 
Núm. 747/10, de reconèixer a la senyora Pilar Camacho Ara una antiguitat de 3 anys, amb efectes del 
dia 17 de febrer de 2009. 
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Núm. 748/10, de contractar el senyor Ruben Diaz Diaz, amb la categoria d’auxiliar de manteniment-
conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per situació d’IT del senyor Ginés Sánchez Amo, no 
abans del dia 1 d’octubre de 2010 i en tant es reincorpori la treballadora substituïda. 
 
Núm. 749/10, de declarar extingit el contracte del senyor Ruben Diaz Diaz per reincorporació del 
treballador substituït. 
 
Núm. 750/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 15/2010, atesa la 
sol.licitud de la senyora Núria Riera Laveda, a causa de haver sofert una caiguda a l’av. Costa Brava. 
 
Núm. 751/10, d’acceptar la subvenció de 3.500,00 euros atorgada per la Diputació de Barcelona per 
finançar l’elaboració del Pla Local de Joventut i millorar les prestacions que s’ofereixen als joves del 
municipi. 
 
Núm. 752/10, de concessió d’una bestreta per import de 969,00 euros, al senyor Alberto Garcia 
Garcia, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal de 2010. 
 
Núm. 753/10, d’acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 
342.812,40 euros, destinada a finançar els costos del projecte NCNO Badia del Vallès, en el marc del 
programa Cases d’Oficis. 
 
Núm. 754/10, de contractació de la senyora Emilia Baldovi Amodeo, amb la categoria d’administrativa, 
mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, amb efectes del dia 27 de juliol de 
2010 i fins el 31 de desembre de 2010. 
 
Núm. 756/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/098 a la senyora M. Montserrat Garcia 
Arroyo. 
 
Núm. 757/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/096 al senyor Albano Cabrera de la 
Calle. 
 
Núm. 758/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/094 a la senyora Antonia Romero 
Paririlla. 
 
Núm. 759/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/092 al senyor Fernando Domínguez 
Pérez. 
 
Núm. 760/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/093 al senyor Angel Ortega Francés. 
 
Núm. 761/10, d’inscriure la senyora Sara Concepción Pascual Cerdán a les jornades d’Espais Familiars 
de la Petita Infància. 
 
Núm. 762/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 22 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 763/10, d’inscripció, amb caràcter provisional, de l’entitat denominada “El Casal de l’Esquerra” 
al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el número EAC 124-10. 
 
Núm. 764/10, d’aprovar la devolució d’ingressos indeguts al senyor Enrique Camarero Pérez, 
corresponents a la taxa per la prestació de serveis al Casal d’Estiu 2010, atesa la seva sol.licitud. 
 
Núm. 765/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord regulador del personal, a 
diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes d’octubre de 2010. 
 
Núm. 766/10, de concessió d’una bestreta per import de 200,00 euros, al senyor David Sanuy Sales, 
sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat del mes d’octubre de 2010. 
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Núm. 767/10, d’aprovar l’expedient núm. 27/2010, de generació de crèdits a partides pressupostàries 
de l’exercici de 2010. 
 
Núm. 768/10, d’aprovar l’expedient núm. 26/2010, de generació de crèdits a partides pressupostàries 
de l’exercici de 2010. 
 
Núm. 769/10, d’inscriure la senyora Sara Concepció Pascual Cerdán al I Congrés Europeu de 
Resiliència. 
 
Núm. 770/10, de convocatòria del Ple municipal pel dia 27 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 771/10, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració amb l’Agència de Protecció de la 
Salut, destinat a assegurar la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència 
local.  
 
Núm. 772/10, de nomenament de representants de l’Administració en la convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya 2010. 
 
Núm. 773/10, de declarar extingit el contracte de treball del senyor Noé Moreno Crespo, amb efectes 
del dia 14 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 774/10, de declarar extingit el contracte de treball del senyor José Torrella Olivé, amb efectes 
del dia 13 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 775/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10057498, a diferents titulars de 
vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el 
que creguin convenient en la seva defensa. 
 
Núm. 776/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10058714, a diferents titulars de 
vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el 
que creguin convenient en la seva defensa. 
 
Núm. 777/10, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors compresos en la relació 
10058760, sobreseient els mateixos i procedir al seu arxiu, per haver-se produït errades de tramitació. 
 
Núm. 778/10, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració amb l’IES Badia del Vallès, per a la 
formació pràctica en centres de treball, i amb l’estudiant Maria Teresa Carceller Labaleta. 
 
Núm. 779/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10056459, a diferents titulars de 
vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el 
que creguin convenient en la seva defensa. 
 
Núm. 780/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10056821, a diferents titulars de 
vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el 
que creguin convenient en la seva defensa. 
 
Núm. 781/10, d’aprovar l’organització d’una programació infantil a l’Auditori Municipal, adjudicar 
diferents actuacions a grups de teatre, i aprovar el document comptable per un total de 5.658,50 
euros per a fer front a les despeses del programa. 
 
Núm. 782/10, d’adjudicar a Baença Espectacles, S L, el contracte del taller Espumacares del Món, per 
un import de 631,30 euros IVA inclòs. 
 
Núm. 783/10, d’aprovar convenis de col.laboració amb els centres escolars i els instituts de Badia del 
Vallès,destinats a fomentar activitats amb finalitats i objectius educatius. 
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Núm. 784/10, d’aprovar documents comptables negatius , corresponents al període de l’1 de gener al 
31 de desembre de 2010. 
 
Núm. 785/10, d’atorgar fraccionament del deute pendent de la senyora Vanessa Real Garcia, per 
import de 1.009,00 euros. 
 
Núm. 786/10, de concessió a la senyora Natàlia Salerno de l’abonament de l’import de la matrícula del 
curs de diplomat en Salut Pública. 
 
Núm. 787/10 de denegar la concessió de reserva d’aparcament al senyor Jesús Mañas Abril, per no 
complir els requisits establerts en l’article 3.2 i 3.3 de la normativa vigent. 
 
Núm. 788/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa la 
sol.licitud que ha presentat la senyora Carmen Guisado Sánchez. 
 
Núm. 789/10, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de juliol de 2010. 
 
Núm. 790/10, de contractació de diferent personal directriu i docent en el marc del projecte NCNO 
Badia del Vallès, no abans del dia 14 d’octubre de 2010 i fins el 13 d’abril de 2011. 
 
Núm. 791/10, d’atorgar la reducció del 90% de la quota tributària sobre la taxa d’escombraries de 
2010, i l’exempció de la taxa de clavegueram, a diferents contribuents que ho varem sol.licitar. 
 
Núm. 792/10, de donar de baixa la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular conductor, a favor del senyor Francisco Contreras Cortés, i atorgar-li la modalitat 
titular no conductor amb efectes del dia 27 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 793/10, de convocatòria de ple extraordinari pel dia 28 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 794/10, de donar publicitat a la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, de la 
convocatòria per a la provisió d’una plaça d’enginyer municipal. 
 
Núm. 795/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 29 d’octubre de 2010. 
 
Núm. 796/10, d’aprovar l’expedient núm. 28/2010, de generació de crèdits a partides pressupostàries 
de l’exercici de 2010. 
 
Núm. 797/10, d’aprovar i signar l’addenda al contracte d’assessorament i suport tècnic amb la 
Universitat de València, per ampliar la vigència fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Núm. 798/10, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor de la tinenta 
d’Alcaldia senyora Raquel Gracia Peral. 
 
Núm. 799/10 d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a la senyora M. 
Antonia Ferrer López, davant el seu domicili de l’Av. Mediterrània, 11. 
 
Núm. 800/10, d’inscriure la senyora Pilar Argibay Gamero a les II Jornades de Multiculturalitat i Salut. 
 
Núm. 801/10, d’atorgar un ajut de 14.857,00 euros als centres escolars i instituts de IES del municipi, 
destinats a reduir el cost que assumeixen les famílies en concepte de despeses escolars. 
 
Núm. 802/10, de sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la concessió d’aigües superficials, d’aigua 
depurada i aprofitament d’aigües subterrànies, inclòs la construcció de pous de volum superior a 7.000 
m3/any, amb l’objecte d’instal.lar horts urbans prop de la llera del riu sec. 
 
Núm. 803/10, de substitució del senyor Juan Antonio Lancho en el càrrec d’Alcaldia, durant l’absència 
de l’alcaldessa titular. 
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Núm. 804/10, d’atorgament d’un ajut de 5.402,47 euros a l’AMPA de l’Institut Federica Montseny, 
destinat a premis de l’alumnat per a l’adquisició de llibres. 
 
Núm. 805/10, de disposició de les vacances de la senyora Montserrat Garcia Moreno. 
 
 Núm. 806/10, de nomenar la senyora Carme Coll Gaudéns i el senyor José Manuel Roque Damota 
com a representants de l’Ajuntament, en el procediment de judici de faltes 369/2010. 
 
Núm. 807/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper dia 5 de novembre de 2010. 
 
Núm. 808/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10060004, a diferents titulars de 
vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el 
que creguin convenient en la seva defensa. 
 
Núm. 809/10, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular no conductor, a favor del senyor Rafael Jiménez Gómez. 
 
Núm. 810/10 d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament al senyor Manuel 
Tenorio Recamales, davant el seu domicili de l’Av. Cantàbric, 25. 
 
Núm. 811/10, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular no conductor, a favor del senyor Antonio Delgado Orozco. 
 
Núm. 812/10 d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a la senyora Carmen 
Jorda Brotons, davant el seu domicili de l’Av. Mediterrània, 24. 
 
Núm. 813/10, de disposició de les vacances pendents de gaudir de la senyora M. José Galindo Garcia. 
 
Núm. 814/10, de disposició de les vacances pendents de gaudir del senyor José Manuel Roque 
Damota. 
 
Núm. 815/10, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros, al senyor David Sanuy Sales, 
sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal de 2010. 
 
Núm. 816/10, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor de la tinenta 
d’alcaldessa senyora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 817/10, de practicar liquidació dels havers de les senyores Estefania Castro Abollado i Cristina 
Borrás Friaza, atesa la finalització dels seus contractes. 
 
Núm. 818/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord regulador del personal, a 
diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes de novembre de 2010. 
 
Núm. 819/10, de variacions de la nòmina del personal, corresponent al mes d’octubre de 2010. 
 
Núm. 820/10, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor Rafael Ortega 
Rodríguez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal de 2010. 
 
Núm. 821/10, d’atorgar la reducció del 90 per cent de la quota tributària sobre la taxa d’escombraries 
i l’exempció de la taxa de clavegueram de 2010, a diferents contribuents. 
 
Núm. 822/10, de disposició de les vacances de la senyora Sandra Mota Nogales. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “A mi m’agradaria fer un 
parell de preguntes. La primera està relacionada amb la resolució d’Alcaldia núm. 13, en la qual es 
parla de sol.licitar al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya una subvenció per import 
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de 3.000 euros, amb l’objecte d’implementar un mòdul de tramitació electrònica eTRAM. He vist a la 
Junta de Portaveus que es rebia un mail de la regidora d’Informàtica explicant una sèrie de coses, però 
estava a Junta de Portaveus concentrada i m’agradaria saber si aquesta és la informació corresponent 
perquè si és així, ja passem el tema. Però anava a preguntar què és això i com es que no se’ns havia 
informat. 
D’altra banda, la resolució núm. 18 on es comenta que s’accepta la subvenció de 3.500 euros de la 
Diputació de Barcelona, pel Pla Local de Joventut, i millorar les prestacions que s’ofereixen als joves 
del municipi. I també m’agradaria saber una mica com es pensa orientar aquesta millora dels serveis a 
la joventut. 
La resolució núm. 50 diu que s’ha d’aprovar documents comptables negatius corresponents al període 
de l’1 de gener al 31 de desembre del 2010, i no recordo haver tractat aquest tema a la Comissió 
Informativa d’Economia, i m’agradaria saber una mica que és això, que segur que es un tràmit 
administratiu, però agrairíem una explicació al respecte.  
I la última pregunta que tenia es la resolució núm. 68 que parla sobre el tema de la construcció de 
pous, però ja s’han donat les explicacions pertinents a la Junta de Portanveus”. 
 
Seguidament intervé la senyora Montserrat Carbonell, tinenta d’alcaldessa de Serveis Generals, que 
diu: “La núm. 13 es la subvenció que dóna la Generalitat per a tots els ajuntaments que posin en 
funcionament el servei eTRAM. Es una subvenció automàtica, si poses el servei te donen aquests 
3.000 euros. Crec recordar que, a principis d’any, quan es va posar en marxa tot això, es va passar la 
informació pertinent, sinó és així doncs...és això.  
En quant el correu que he enviat, només dir que es perquè el dilluns es procedeix al canvi de servidors, 
i durant la tarda no hi haurà res que funcioni per internet, ni registre, ni correu, ni res d’això.” 
 
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, 
que diu: “Només dir que es una subvenció extraordinària que ens ha atorgat la Diputació de Barcelona, 
i que simplement s’utilitzarà en la implementació ordinària del Pla Local de Joventut. No es que es faci 
cap mesura extraordinària, sinó que s’utilitzarà per a justificar el Ple Local de Joventut”. 
 
Seguidament intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Aquesta aprovació 
de documents comptables negatius respon a l’aplicació del Reial Decret pel qual hi ha la rebaixada de 
sous, i es un procés burocràtic pel que ens donen tots els negatius, tots els documents comptables del 
personal, per després donar d’alta tots els documents positius d’aquí fins a finals de l’any. És 
burocràcia”.  
 
 
3. MODIFICACIÓ REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del 
grup municipal ICV-EUiA, que diu: “Este es un mero trámite solo. Ya lo aprobamos la vez pasada, en el 
Pleno pasado, y como nuestro posicionamiento era a favor de la transparencia municipal, lo que 
hacemos es apoyarlo”. 
 
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres 
comentar només que donat que aquest es, com bé comenta el company d’ICV, aquest és un tràmit 
administratiu que ve generat o ve provocat per la nostra moció presentada a favor de la transparència 
municipal, que implicava un canvi en el ROM, nosaltres lògicament votarem a favor”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres també donarem suport a aquesta iniciativa”. 
 
Es passa a la votació de la proposta de modificació del ROM, que s’aprova per unanimitat. 
 
S’acorda: 
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Vist l’acord de Ple de 27  d’octubre de 2010 aprovat per majoria, pel qual s’acorda modificar l’art 39 
del  Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament, relatiu al dret a la informació, la redacció vigent del 
qual es la següent:  
 
“Article 39 
Del dret a la informació.- Els regidors/es tindran dret a obtenir de l’alcaldia l’accés a totes les dades i 
informacions que es trobin en poder dels serveis administratius, i siguin necessàries de conèixer per al 
normal desenvolupament de la seva funció de regidor/a.”  
 
Vista la proposta de modificació del Reglament Orgànic municipal (art 39), que té com a objectiu el  
concretar el mitjans d’accés a la informació i  millorar els canals de comunicació entre el govern 
municipal i la resta de regidors/res que no en formen part, i d’aquesta manera afavorir la transparència 
municipal. 
 
De conformitat amb el que disposen el articles 22.2 d), 47.2 f), 49 i 70.2 de la llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i articles 52.2 d), 114.3, 177 i 178 del Decret legislatiu  
2/2003 de  28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i d’altra normativa aplicable. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic municipal, que implica la modificació 
de l’art 39 del mateix i  que quedaria redactat de la següent manera: 
 
Article 39 
 
 Del dret a la informació.- Els regidors/es tindran dret a obtenir de l’alcaldia l’accés a totes les dades i 
informacions que es trobin en poder dels serveis administratius, i siguin necessàries de conèixer per al 
normal desenvolupament de la seva funció de regidor/a.”  
 
En el cas de que la informació sol·licitada ja sigui generada, l’equip de govern haurà de lliurar-la amb un 
termini màxim de 30 dies. En el cas de que aquesta informació s’hagi de generar, l’equip de govern 
comunicarà per escrit en el termini de 15 dies hàbils els motius tècnics i/o administratius que deroguen 
el termini de lliurament i el nou termini aproximat. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública per un període de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Durant aquest període l’expedient 
restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar per tal de presentar les al·legacions i/o 
suggeriments  que es considerin convenients. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple, i es 
procedirà a la seva publicació. 
 
4. APROVACIÓ MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2010 
 
Un cop llegida la proposta, pren la paraula la senyora Mercedes Bermúdez, regidora de d’Igualtat, Salut 
i hàbits saludables, que diu: “Simplemente recordar a todos los presentes, que mañana es el dia 
internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que hay un acto programado a las 
17,45 es la lectura del manifiesto y a las 6 hay una actuación, que evidentemente invito a todo el 
mundo a participar, y que es un acto que forma parte de una campaña de concienciación, que desde la 
Regidoria, desde los ayuntamientos y desde cualquier administración se lleva a cabo para concienciar a 
la ciudadanía sobre un problema como es este”. 
 
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres 
lògicament donarem suport a aquesta aprovació del manifest del 25 de novembre, i des d’aquí 
simplement desitjar que hi hagi un dia en que no calgui llegir un manifest per a defensar l’eliminació de 
la violència envers les dones, que no deixa de ser trist tot plegat”. 
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Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal ICV-EUiA, que diu: “En la 
misma línea que ha comentado Marta, lo ideal sería...yo en los últimos tres años que llevo de regidor, 
hemos presentado una moción en cada Pleno de noviembre, y esta vez como venía ya una propuesta 
sobre el manifesto desde la Federación de Municipios y la Asociación de Municipios, pues hemos 
decidido dar apoyo. Pero estoy de acuerdo en que lo ideal sería no tener que celebrarlo esto, que sea 
50-50, ese es nuestro planteamiento. Iguales a iguales”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres també donarem suport a aquest manifest, hem subscric al que els companys plantegen 
respecte a que tots esperem que hi hagi un dia en que no serà necessari celebrar un dia internacional 
en aquest marc, i condemnem la violència masclista perquè a més de ser una violència que atempta 
contra els drets de les dones, constitueix un atac frontal contra els fonaments de qualsevol societat i 
minva la integritat individual i col.lectiva de totes les persones que la integren”. 
 
Es passa a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
S’acorda: 
 
Vist que l’Assemblea general de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre com el dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès amb motiu d’aquesta data vol promoure la sensibilització de 
la ciutadania davant aquesta problemàtica. 
 
Vist que les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les diputacions i els 
ajuntaments renoven el compromís per una vida lliure de violència envers dones i nenes, i volen incidir 
en la implicació individual de totes les persones de la nostra societat en l’eradicació de la violència 
masclista. 
 
S’acorda: 
 
Únic: Aprovar el manifest del 25 de novembre de 2010, amb motiu de la conmemoració del dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que es llegirà en l’acte que es realitzarà 
a la plaça de l’Ajuntament a les 17.30 h del mateix dia. 
 
5. BADIA SOLIDÀRIA AMB EL POBLE SAHARAUÍ 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa cedeix la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa 
d’Acció Social i Cultural, que diu: “La proposta d’acord es la lectura del manifest que vam subcriure 
tots els grups polítics, que ho vam llegir l’altre dia. Només comentar que efectivament la intenció 
d’aquesta proposta d’acord es evidentment, per una banda condemnar els últims fets ocurreguts a 
l’Aaiún ocupat i deixar clar, i posar de manifest la violència que està patint més brutalment que mai la 
població saharauí, però si que també volem deixar clar la idea de una mica, la idea de la proposta 
aquesta era evidenciar que si, que aquests fets estan tenint molta repercussió mediàtica els últims 
dies, però no oblidar mai que la població saharauí dels territoris ocupats està patint aquesta situació fa 
35 anys, no és una cosa puntual. Sí que és puntual l’especial brutalitat amb la que està actuant en 
aquest moment el règim marroquí, però que aquesta es la situació que pateix el dia a dia de la població 
saharauí. Llavors, el que reclamem no només es condemnar els últims fets, sinó reclamem una sol.lució 
definitiva al conflicte, reclamem la implicació especialment del govern d’Espanya perquè es la potència 
administradora de la zona, i evidentment la implicació molt més intensa de l’ONU per acabar amb 
aquest conflicte que ja dura massa temps. Badia té una història important solidària amb el poble 
saharauí, i crec que amb aquest document i amb aquest reconeixement explícit de la RASD com estat 
sobirà del poble saharauí, fem un pas més de solidaritat amb aquest poble, segur que és un pas 
important per a ells i per a elles, per aquest poble, i agrair i felicitar-nos a tots els grups per aquesta 
iniciativa d’aquest acord”.  
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A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo havia 
demanat la paraula, però escoltant la intervenció de la senyora Raquel Gracia, crec que ja no puc afegir 
res més si ella ja ho ha deixat prou clar. Realment la intenció d’aquest manifest és el que ja ha 
comentat, condemnar completament aquests fets que, evidentment ja duren massa, demanar tot un 
seguit de coses i que acabin ja tots aquests atemptats contra els drets humans que son fonamentals al 
poble saharauí, i des d’aquí doncs si, felicitar-nos perquè malgrat les diferències polítiques, tots hem 
estat capaços de prendre una postura valenta, que és independentment de les directrius dels diferents 
partits, aquí reconèixer la República Árabe Saharauí Democràtica com estat sobirà del poble saharauí i 
bueno, res més que manifestar el meu desencís, frustració, desengany i fins i tot cabreix amb les 
polítiques exteriors i amb algunes declaracions que la ministra d’Exteriors i el govern espanyol estan 
efectuant sobre aquesta qüestió, i esperem que això que hem nosaltres aquí pugui ser extrapolat a 
Espanya i que posin les mesures perquè això acabi”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal ICV-EUiA, que diu: “Poca 
cosa a añadir en un tema tan sensible como es el genocidio, vamos a llamarle de alguna manera para 
ser un calificativo suave, al pueblo saharauí por parte de las tropas marroquís, y con el consentimiento 
de la comunidad internacional, y sobretodo de nuestro país que tiene de alguna manera, un papel 
determinante, que el gobierno no juega las cartas bien como tiene que jugar, y aún sigue vendiendo 
armamento al gobierno o al dictador Hassan VI de Marruecos, para que siga atropellando al pueblo 
saharauí que no tiene nada más, lo único que tiene es su dignidad, porque no tiene nada más”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Como 
bien han dicho los compañeros de diferentes partidos y la propia regidora Raquel Gracia, esta situación 
dura ya demasiado. 35 años visto de lejos es demasiado para las personas que están viviendo allí, 
imaginamos que es prácticamente un infierno lo que están viviendo. Que duda cabe que nosotros 
adoptamos la misma postura. Y lo que si me gustaría es hacer una reflexión, y es que las noticias que 
tenemos que nos han llegado, tanto imágenes como escritas, deben de ser una décima parte de todo el 
caos y el horror que están viviendo allí, porque no nos olvidemos que tanto en su país como en el 
nuestro, han vetado la información, han vetado a los periodistas. Tanto en su país como en el nuestro. 
Únicamente han permitido un periodismo fotográfico. La fotito dando la mano, sentaditos. Pero 
consideramos que esta situación es inadmisible, que qué no estarán pasando las personas que hay ahí, 
qué no estarán padeciendo cuando la información que tenemos es tan, tan escasa. Nada más”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Es 
evidente que el Ayuntamiento de Badia se va a posicionar favorablemente sobre esta moción, y sólo 
decir que en los últimos días, en las grandes ciudades del estado español, y también como no en 
Badia, activistas saharauis y población civil ha denunciado los hechos acontecidos. En Badia si que fue 
poca gente, pero se hizo la denuncia de lo que había sucedido. Decir que històricamente el gobierno 
español nunca ha estado excesivamente acertado con la situación del Sàhara, y seguramente no ha 
querido mirar de muy buen agrado esta problemàtica que se ha generado con ellos. Después de lo 
acontecido en el campamento y en la localidad de El Aaiún, solamente nos faltaba oir los comentarios 
de la Sra. Ministra de Exteriores. A ver si estos gobiernos encuentran una solución para ellos. Es decir, 
pídele al gobierno apaleado, es decir que machacan a su gente y ponte de acuerdo con tu verdugo y 
arregla esto. Eso indudablemente para nosotros es mirar para otro lado, no querer mirar que es lo que 
está sucediendo, y es una cuestión de esperar que vaya pasando el tiempo, que los saharauis vayan 
agotando y perdiendo su fuerza, y así es la política de estos gobiernos. ¿Motivos? Hay un montón 
seguramente, pero el más importante que todos conocemos es el económico. Indudablemente los 
negocios entre el gobierno español y el marroquí son grandes, y el más importante de todos es el 
armamentístico. Uno de ellos, con estas armas que el gobierno español vende al gobierno marroquí, 
son con los que se ha vertido la sangre. Decir que el gobierno español, en otra ocasión más, vuelve a 
tener las manos manchadas de sangre, y solamente decir eso, que libertad para el pueblo saharauí”. 
  
Es passa a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
S’acorda: 
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Atesos els darrers fets ocorreguts al campament Gdeim Izik de El Aaiún amb l’actuació de la policia i 
l’exèrcit marroquí torna a posar la situació del poble saharauí en primera plana internacional. Els anys 
de patiments, de vexacions contínues, de lluita i reclamació de drets per part dels activistes del Polisari 
han arribat a una situació extrema. La impassibilitat i ineficàcia durant aquest 35 anys dels organismes 
internacionals fan de la lluita per la llibertat dels saharauís i el reconeixement dels seus drets com a 
poble un acte de justícia universal i necessària.  
 
S’acorda, 
  
Primer.- Aprovar el següent manifest en solidaritat amb el poble saharauí i reclamar: 
  
Una aturada immediata de la repressió brutal i injustificada vers persones indefenses. 
Una aturada immediata de la sistemàtica violació dels drets humans dels i les saharauis en els territoris 
ocupats del Sàhara Occidental. 
L’alliberament immediat de tots els presos polítics saharauís a les presons marroquines. 
A causa de la responsabilitat històrica que ens uneix a l’antiga colònia espanyola, demanem que el 
govern Català i Espanyol facin ús de totes les mesures diplomàtiques i de pressió polítiques i 
econòmiques perquè el govern marroquí acati les resolucions de l’ONU referent a la situació al Sàhara 
Occidental. De la mateixa manera, instem a la comunitat internacional, a fer acatar les resolucions de 
l’ONU fins el final del conflicte.  
Com a resposta als darrers fets ocorreguts al campament de El Aaiún ocupat, així com el sostingut 
endarreriment d’una solució viable d’un conflicte que ja dura massa temps a causa del Regne del 
Marroc,  l’Ajuntament de Badia del Vallès  reconeix la República Árabe Saharauí Democràtica 
(RASD) membre fundador de l’Organització de la Unió Africana, com a estat sobirà del poble saharauí i 
demanem al govern de l’estat espanyol que declari immediatament el reconeixement de la República 
Àrabe Saharauí Democràtica com a Estat sobirà per part d’Espanya.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern espanyol, a la    
Delegació del Front Polisari en Catalunya i a la Delegació del Front Polisari d'Espanya. 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar el punt, m’agradaria excusar la presència del regidor Sergio 
Escribano, que abans no ho he fet, que no ha pogut assistir al Ple per motius de salut, i felicitar a 
aquest Ple perquè tots els acords que s’han pres han sigut per unanimitat. Penso que és un fet 
històric. No ho se, suposo que hi ha d’altres plens que tots els punts s’han aprovat per unanimitat, 
però bueno, penso que és un motiu per felicitar-nos. 
Passaríem a precs i preguntes”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que fa tres preguntes: 
 
6.1 Auditoria CESPA 
 
La primera es que a la Comissió Informativa de Territori, no d’aquest mes sinó del passat, se’ns va 
comunicar que s’estava plantejant realitzar el que s’havia decidit de dur a terme l’auditoria amb 
l’empresa CESPA, encarregada de la neteja de la via pública, en aquesta passada Comissió de Territori 
se’ns va comentar que efectivament es faria, i se’ns va comunicar el nom de l’empresa i demès, però 
vam preguntar per la temporalització i aquesta informació encara no estava disponible, i m’agradaria 
saber si ja està, aproximadament quin serà el termini de presentació, de les valoracions d’aquesta 
auditoria. Això d’una banda. 
 
6.2 Incident via pública 
 
D’una altra, en el passat Ple, en l’apartat de precs i preguntes vaig comentar un incident que hi havia 
hagut amb un camió que estava aparcat i que tallava el pas degut a les obres del canvi d’enllumenat 
públic i de la carrega i descàrrega de material pel tema de que estaven situats en la part de la  mitjana, 
que això havia generat tot un seguit d’incidents de tràfic i demès, i ens plantejàvem l’actuació de la 
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Policia Local en aquell moment, i el regidor encarregat ens va comunicar que buscaria informació sobre 
aquest tema i que ja ens diria alguna cosa, i hores d’ara encara no sabem res, i em preguntava si avui 
em podrien resoldre aquest dubte. 
 
6.3 Modificació ROM 
 
I per últim, comentar que avui hem aprovat un canvi del ROM degut a una moció que des de CiU vam 
impulsar, per facilitar l’intercanvi d’informació i de propostes entre els grups de l’oposició i l’equip de 
govern, i un dels acords era que l’equip de govern dissenyaria i facilitaria en el termini d’un mes, les 
vies o els canals de comunicació que nosaltres havíem d’emprar per tal de poder facilitar precisament 
aquest fet. I com que avui jo encara no he rebut res, em preguntava si vostès ja sabien alguna cosa, 
perquè crec recordar que vostès van comentar algo a la Junta de Portanveus passada, però no ho tinc 
massa present, va quedar com una mica difós el tema. Llavors em plantejava si vostès ja sabien, ja 
havien decidit quins serien aquests canals”.  
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que fa dues preguntes: 
 
6.4 Zona Hermètica 
 
Yo haré solamente un par de preguntas. Una es relacionada con el traslado de la zona de ocio de la 
Zona Hermética aquí a la parte más próxima de Badia. Quería saber si el equipo de gobierno ya está 
trabajando en este tema, porque por la red social se habla ya mucho, ha salido incluso en la premsa 
escrita, y que si se está planteando algún tipo de medida, algún tipo de presión a nuestro vecino de 
Sabadell. 
 
6.5 Goteres parking 
 
Otra pregunta es que me han llegado un par de quejas, concretamente dos, sobre algunas goteras que 
hay en el parking de la avenida Burgos. Ya esto lo pregunté hace un par de meses, el regidor 
competente en esta materia me dio una respuesta por escrito, pero este tema no está claro. 
 
La senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, fa una pregunta: 
 
6.6 Beques menjadors escolars 
 
Quería preguntar sobre la segunda convocatoria para las becas de los comedores escolares, a las 
famílias que accedían a esta segunda convocatoria se les informó que a principios del mes de 
noviembre se les llamaría y se les diría y tal. Estamos a 24 de noviembre y no han recibido ninguna 
notificación. Se entiende que...¿a qué esperan para llamar?  
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: “La 
auditoría de CESPA nos ha llegado hoy, la temporalidad. Asi que inmediatamente la tendreis en los 
correos electrónicos, porque la estoy enviando ahora mismo. O sea, que la recibireis en breve. 
Tranquilos. Con lo cual ya sabremos exactamente que tiempo se va a llevar la empresa para hacer la 
auditoría y el plazo en el que nosotros recibiremos el informe, por lo tanto se comentará y se hará 
público, por supuesto.  
Sobre el tema del traslado de la famosa Zona Hermética y su futura ubicación, remitirme a lo que se a 
ciencia cierta y no a la rumorología, ni a dicen que dicen. La Zona Hermética efectivamente el 
Ayuntamiento de Sabadell la quiere trasladar de lugar, de espacio, y una de las opciones es el parque 
empresarial de Sant Pau de riu Sec. A nosotros lo que nos consta a fecha de hoy, es que la voluntad 
del parque empresarial de Sant Pau de riu Sec es que no es así, ese traslado. En todo caso, la zona que 
está reservada según su plan general urbanístico, que es público, y por lo tanto es accesible a todo el 
mundo, la zona reservada para un espacio de ocio dentro del parque empresarial de Sant Pau de riu 
Sec que es privado, estaría situado detrás del aeropuerto de Sabadell, en el lateral según miramos a 
mano izquierda, a final del todo. Eso es lo que nos consta a nosotros. Si su pregunta es, si el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de Badia del Vallès está feliz y contento por ese traslado, o esa 
posibilidad de traslado, la respuesta es que no. Nosotros no estamos contentos...no, no, pero por si 
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acaso. Yo ya me adelanto a futuras preguntas. De hecho no creemos que el modelo de ocio que 
representa la Zona Hermética sea ideal, como modelo de ocio para la ciudadanía y para nuestro 
territorio, por lo tanto no es precisamente santo de nuestra devoción el hecho, la posibilidad hipotética 
de que se traslade. De todas formas, no se traslada junto a Badia, no estará pegado a los edificios de 
Oporto, Algarve, y no oiremos el chumba chumba desde las ventanas de nuestras casas. 
 
L’alcaldesa diu: “Por aclarar un poco. Según la planificación urbanística de la zona nueva de Sant Pau, 
cada una de las parcelas tiene una calificación urbanística, y todas las parcelas que están alrededor de 
Badia, su calificación urbanística hace imposible la ubicación de una zona de ocio. La única pieza que 
por su calificaciòn urbanística podía ser compatible con este tipo de usos, como ha dicho Juan 
Antonio, es la que está al otro lado del aeropuerto. O sea, a 2 km de Badia.  Sería la única pieza 
susceptible de ese uso. Pero hablando con el gerente y promotor de la zona, dice que para el sería un 
suicidio por todo lo que quiere desarrollar en esa zona, poner una zona de ocio como la Zona 
Hermética, y mucho menos después de la estupenda prensa que tiene ahora. Por tanto, certeza de que 
vaya allí como se ha estado diciendo, o como pretende explicar el Ayuntamiento de Sabadell, pues no 
hay una certeza.  
En cuanto al tema del incidente del camión del enllumenat, el Sr. Antonio Sabariego tiene la palabra”. 
 
El Sr. Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, Seguretat Ciutadana, Transports i Manteniments, diu: 
“El mismo dia que hiciste la consulta me dirigí al jefe de la Policia para que me diese un informe en ese 
sentido, me manifestó que los agentes se habían personado en el lugar, pero no le consta ningún 
hecho por escrito fuera de lo común. Yo lo que me parece, le pido un informe por escrito y se lo hago 
llegar, por parte del Jefe de Policía”. 
 
L’alcaldessa diu: “Queda pendiente el tema de las goteras el parking. Le daría la palabra a Juan 
Antonio Lancho, y yo para pasar a contestar el tema que comentava la senyora Marta Figueras, dels 
canals de comunicació, a la Junta de Portanveus jo ja li vaig explicar que aquest mes era un mes de 
molta feina per part de l’Ajuntament, perquè estem amb el tema dels pressupostos, i li vaig demanar 
que entengués que si us plau esperés una mica, perquè no ens havíem pogut posar a treballar en el 
tema”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “I és veritat. I a més crec que vam comentar alguna cosa a la Junta de Portanveus, i m’ha quedat 
com difós. És veritat, és veritat. Te vostè tota la raó”. 
 
A continuació intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: “El 
tema de las goteras del parking de Burgos lo revisaremos. Y miraremos a ver de solucionarlas”. 
 
L’alcaldessa diu: “Y en cuanto al tema de que esperan para llamarles de la Sra. Antonia Escrivà, paso 
el tema a la Sra. Montserrat Jiménez”. 
 
Intervé la senyora Montserrat Jiménez, regidora de Cultura, Cooperació, Benestar Social i Gent Gran, 
que diu: “Ayer por la tarde mismo tuvimos la reunión en el Consell Comarcal, donde se establecía el 
nuevo baremo para la segunda convocatoria de becas, y el equipo de Servicios Sociales se ha puesto a 
trabajar ya desde hoy para informar a la mayor brevedad ya posible a las famílias”. 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan son les 
dinou  hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 


