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A Bellaterra, sent les vint hores del dia 20 de juliol de 2020, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària ordinària per tractar els 

assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President Substitut GUILLEM NADAL VICENTE (GpB) 

assistint també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MARIA JESÚS CORNELLANA PUIGARNAU (GpB) 

MARIA DEL REMEI BARCELÓ ROCASALBAS (GpB) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH (Esquerra Republicana de Catalunya.- 

Acord Municipal) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergents) 

Excusa la seva absència, Laura Batalla Aymami (Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal) 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter ordinària i 

en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la Secretària 

habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2020. 

Es sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària de l’EMD Bellaterra que tingué 

lloc el passat 28 de febrer de 2020, essent reconeguda d’antuvi per als assistents 

es donar per llegida. 

Sotmès l’assumpte a votació de la Junta de Veïns i Veïnes, per unanimitat dels 

membres assistents,  

ACORDA: 

APROVAR la minuta de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes 

de data 28 de febrer de 2020. 

 

2.- Donar compte del Decret de Presidència 27/2020 de 11 de maig, de 

declarar l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència 

de les pluges dels dies 19, 20 i 21 d’abril en l’àmbit de l’EMD Bellaterra. 
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El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes 

donar compte del Decret de Presidència 27/2020, d’11 de maig de declarar 

l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència de les pluges 

dels dies 19, 20 i 21 d’abril en l’àmbit de l’EMD Bellaterra, el qual es transcriu a 

continuació: 

 

  

DECRET DE PRESIDÈNCIA 27/2020  

  

Declarar l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència de les 

pluges dels dies 19,20 i 21 d’abril en l’àmbit de l’EMD Bellaterra  

  

Fets  

  

1. Les intenses pluges dels dies 19, 20 i 21 amb més de 150l/m2 acumulats, en 
combinació amb l’increment de velocitat del vent al final de l’episodi, i en 
combinació amb la composició del tipus de terreny de l’EMD de Bellaterra, fet 
provoca el canvi de volum amb la humitat, lliscaments i fallides de terreny, sobre 
tot si tenen pendents elevades, no son capaces de resistir els esforços a que estan 
sotmesos per les arrels dels arbres de grans dimensions, produint-se la fallida i 
caiguda.  
  

2. En data 11 de maig de 2020 s’ha emès l’informe tècnic, en què s’acredita i motiva 

la concurrència d’una circumstància excepcional, i que es transcriu a continuació:   

  

S’ha comptabilitzat un elevat nombre de pins, “pi blanc”, algunes alzines i roures, 
amb un total de aproximadament 70 unitats d’arbres caiguts o afectats per les 
pluges. Els arbres caiguts sobre la via pública o sobre zones de parcs i jardins 
s’han retirat immediatament amb caràcter d’urgència, els arbres que han quedat 
en situació de risc s’ha retirat en una segona fase de la intervenció.  
  

Fonaments de dret  

  

Pel que fa a la contractació en situació d’emergència:  

  

I. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

amb relació a la tramitació d’emergència d’expedients de contractació.  

  

II. Article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, amb 

relació al règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència.  

  

Pel que fa a l’òrgan competent per a adoptar la present resolució:  

  

III. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació 

d’acord amb els articles 21.1.m) de Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 

local, i 53.1.m) 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, amb relació a 

l’adopció personal en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greus riscs 

d’aquests, de les mesures necessàries i adequades, tot donant compte 

immediata al ple.  
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D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats,  

  

  

RESOLC  

  

Primer. Declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que 

s’indiquen en aquest apartat, i que es consideren estrictament indispensables en els 

àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar els danys com a conseqüència de les 

pluges dels dies 19, 20 i 21 d’abril, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 11 

de maig de 2020.  

  

Actuació 1. Treballs d’urgència per la retirada d’arbres caiguts sobre la via pública i 

espais lliures.  

Actuació 2. Treballs que no revesteixen urgència, tala d’arbres que amenacen de 

caure sobre la via pública o bens de caràcter privat i retirada de la resta vegetal.  

...  

  

Segon. Adjudicar l’execució dels treballs d’emergència d’acord amb el detall següent:  

  

Actuació  
Període 

d’execució  
Adjudicatari  

NIF 

Adjudicatari  

Import de 
factura /  

pressupost  

estimat, IVA 

inclòs (EUR)  

Actuació 1.  

11.05.2020  

fins  

27.05.2020  

FARESFORES, 

SRL  
B67596791  37510,00€  

Actuació 2  
11.05.2020 

fins el  
27.05.2020  

ROCAVALLES,  

S..A.  
A59072884  

10527,00€  

.  

  

Tercer. Aprovar i autoritzar la despesa aproximada de 48.037,00 euros, IVA inclòs, per 

executar les actuacions de l’apartat primer de la part dispositiva, amb càrrec a les 

aplicacions del pressupost de l’exercici 2020 d’aquesta corporació que es detallen en 

aquest apartat, sense perjudici que aquesta estimació quantitativa esdevingui superior 

com a conseqüència d’imprevistos en l’execució.  

  

Aplicació pressupostària  Capítol de despesa  Import (euros)  

2020 1531 21201  2  37510,00  

2020 1531 21201  2  10527,00  

...    ...  

  

  

Número. ORDENAR que el termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser 

superior a un mes a comptar des de l’adopció de la present resolució.  

  

Número. DONAR COMPTE immediat de la present resolució al Ple, en la primera sessió 

que celebri.  
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DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, 
a  de 11 de maig de 2020. 
 

2.- Donar compte del Decret de Presidència 35/2020, d’adjudicació de l’obra 

de reparació paviment asfàltic Bellaterra. 

 

El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes 

donar compte del Decret de Presidència 35/2020, d’adjudicació de l’obra de 

reparació paviment asfàltic Bellaterra, el qual es transcriu a continuació: 

 
 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 35/2020 
 
 
ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR. 
 
 

Núm. 
d’expedient 

3/2020 

 

Assumpte Contracte menor d’obra de reparació paviment asfàltic-
Bellaterra 

 

Tipus de 
contracte 

 Serveis 

 Subministraments 

X Obres 

 
Fets  
 
1. L’òrgan de contractació, en data 1 de juny de 2020 ha emès informe de 

necessitat de conformitat amb l’article 118.1 segon paràgraf LCSP, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

Òrgan de contractació: PRESIDENT DE L’EMD BELLATERRA 

Justificació de l’actuació: 

Els paviments de tot Bellaterra estan en molt mal estat. Es necessari fer  inversió 

mínima de manteniment per evitar possibles accidents. Aquesta inversió és molt 

justa, ja que l’EMD no està capacitada per fer més inversió. 
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Un pla general per fer la reparació dels carrers de Bellaterra suposaria 

aproximadament: 150.000€ 

Per tant, és justifica la realització de l’obra reparació de paviment asfàltic als 

següents carrers: 

• Carrer Pintor Utrillo. 

• Carrer n. 3 Turó de Sant Pau. 

• Carrer del Tulipa  

• Carrer Talent 

• Carrer Pin i Soler cantonada Serafí Pitarra 

L’EMD Bellaterra no disposa de suficients efectius ni d’operaris especialitzats o 

dels mitjans suficients per poder dur a terme l’esmentada prestació.   

Per els motius el procediment escollit per a la seva satisfacció és el procediment 

de contractació menor d’acord amb el previst als articles  29.8, 118 i 131.3 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic   

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb el 

previst a l’article 13 de la LCSP.   

Les necessitats a satisfer no tenen caràcter periòdic i previsible, sinó que 

responen a necessitats puntuals ii així mateix, no formen part d’una unitat 

funcional que comportaria la seva tramitació de manera unificada i que, per tant, 

no s’està fraccionant l’objecte del contracte.  

L’import de la licitació s’ha comprovat que aquest s’adequa als preus de mercat.  

 
 
2. Al pressupost de l’exercici 2020 existeix l’aplicació pressupostària 21201 1531 

per atendre aquesta petició i iniciar-se el procediment d’acord amb l’article 43 
de les bases d’execució del pressupost.  

 
3. L’empresa proposada EXNIR, S.L. ha presentat el corresponent pressupost 

per import (IVA exclòs) de 7.450,00.-€, fent un total de 9.014,50.- euros (IVA 
inclòs), per dur a terme el contracte. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Segons l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP), són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 
 
a. L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 

o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I LCSP.  
 
b. La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 

que fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra. 
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2. L’article 118 LCSP regula els contractes menors, entenent-se com a tals, els 

contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de 
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis. 

 
En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix l’informe de 
l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es 
requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura 
corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament de la LCSP. 
 
En el contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, 
sense perjudici que hi hagi d’haver el projecte corresponent quan ho 
requereixin normes específiques. També s’ha de sol·licitar l’informe de les 
oficines o unitats de supervisió a què es refereix l’article 235 LCSP quan el 
treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.  
 

 
3. De conformitat amb l’article 131.3 LCSP, els contractes menors es poden 

adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
disposi de l’habilitació professional necessària per fer la prestació, complint 
les normes que estableix l’article 118 abans esmentat. 

 
4. La publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha d’efectuar 

almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus 
de contractes ha de ser, almenys, el seu objecte, durada, l’import 
d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari, 
i els contractes s’han d’ordenar per la identitat de l’adjudicatari.  

 
Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els 
contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el 
sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el d’avançament 
de caixa fixa o un altre sistema similar per fer pagaments menors (article 63.4 
LCSP). 

 
5. La Disposició addicional segona LCSP atribueix a l’alcalde la competència per 

a l’aprovació d’aquest contracte. 
 
 
Resolució  
 
És per tot això que resolc: 
 
1. Adjudicar el contracte menor d’obra de reparació paviment asfàltic – 

Bellaterra, al contractista EXNIR, S.L., amb NIF B-60158425, per un import de 
9.014,50.- euros (7.450,00.- euros i 1.564,50 euros d’IVA) i amb un termini 
d’execució d’un mes.  
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2. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació del servei 
esmentat amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21201 1531 del Pressupost 
de l’EMD Bellaterra de l’any 2020, per import de 9.014,50.- euros (IVA inclòs). 
 

3. Al tractar-se d’un contracte menor no podrà ser objecte de pròrroga ni de 
revisions de preus. 

 
4. El proveïdor haurà de emetre factura electrònica amb els codis DIR 

corresponents al departament i fer constar en la factura el número de AD 
corresponent a aquesta contractació. 
 

5. Publicar el contracte menor en el Perfil del Contractant en la forma prevista a 
l’article 63.4 i 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. La informació a publicar ha de ser: el seu objecte, durada, 
import d’adjudicació (IVA inclòs) i identitat de l’adjudicatari. 

 
6. Notificar aquesta resolució al contractista adjudicatari, fent constar que si es 

vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar, alternativament, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 
de la seva notificació o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la seva notificació. Si s’optés per interposar el recurs 
de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació 
per silenci. Així mateix, podrà exercitar qualsevol altre recurs que consideri 
pertinent. 

 
 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, 
a 10 de juny de 2020.” 
  

2.- Donar compte del Decret de Presidència 36/2020 de 13 de juny, 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat exercici 2019. 

El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes 

donar compte del Decret de Presidència 36/2020, de 13 de juny, d’aprovació de 

la liquidació del pressupost de l’entitat exercici 2019, el qual es transcriu a 

continuació; 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA  36/2020 
 
 
ANTECEDENTS 
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1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’obté, a 31 de 
desembre de 2019, el resultat següent: 
 
EMD de Bellaterra 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:            857.164,19 
  Pressupost definitiu de despeses:         857.164,19 
  Obligacions reconegudes:                     830.491,00 
  Pagaments realitzats:                            784.669,78 
  Obligacions pendents de pag.:                46.006,03 
 
b.  Exercicis tancats 
 
c.  Operacions no pressupostaries         113.806,92 
 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
 
Pressupost inicial d’ingressos:                 857.164,19 
Pressupost definitiu d’ingressos:              857.164,19 
Drets reconeguts:                                     866.576,45 
Recaptació neta:                                       846.064,95 
Drets pendents de cobrament:                   20.511,50 
 
 
 
b. Exercicis tancats                                    169.016,97 
 
c. Operacions no pressupostàries                     150,00 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets..................................................................  866.576,45 
  
– Obligacions reconegudes netes...................................................  830.491,00 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                     36.085,45 
–  Desviacions positives de finançament.........................................             0,00 
+ Desviacions negatives de finançament........................................             0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria............          0,00 
+ Resultat d’operacions comercials.................................................             0,00 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                    36.085,45 



 

9 
 

 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ....         
189.678,47 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................         20.511,50 
De pressupostos tancats......................................................          169.016,97 
D’altres operacions no pressupostàries...................................        
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva..............            0,00 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................         42.254,24 
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......            
159.812,95 
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................           46.006,03 
De pressupostos tancats......................................................                      0,00 
D’altres operacions no pressupostàries..................................         113.806,92 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............          48.140,41 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC....           962,39 
______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................        78.968,32 
 
Saldos de dubtós cobrament....................................................        42.254,24 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESA GENERAL...      36.714,08 
 
 
3. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
a/ El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. 
 
4. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb 
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 

1. L’article 191 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, disposen que el 
pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, 
quedant a càrrec de la tresoreria locals els ingressos i pagaments 
pendents. 
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2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la 
liquidació del pressupost posa de manifest diversos aspectes: 
 
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els 
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament 
el 31 de desembre 

 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
 

• Els romanents de crèdit 
 

• El romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que 
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els 
termes previstos a la LGEP. 
 
5.  L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un 
pla econòmic financer durant l’any en curs i el següent. 
 
6. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
7. Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit 
sempre a les unitats locals agregades.  
 
8. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, 
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla 
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació  
del  Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el 
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seguiment. 
 
9. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Atesos els antecedents exposats, el caràcter preceptiu d’aquest informe i la 
legislació d’aplicació següent: 
 
.- Arts. 191 i 192 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març. 
.- Art. 89 a 105 del RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
. Article 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
.-Art. 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i de bon govern 
 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall. 
 
2. Donar compte a la Junta de Veïns i Veïnes en la primera sessió que hi hagi. 
 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, 
a 13 de juny de 2020.” 
 

a la Junta de Veïns i Veïnes, donar compte del Decret 37/2020, de 15 de juny, 

de determinar President/a durant l’absència del President de l’EMD Bellaterra, el 

qual es transcriu a continuació: 

 

“Decret de Presidència núm. 37/2020 

Ramon Andreu Atik, President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra, en data d’avui, ha dictat la resolució, la transcripció de la qual, és la 

següent; 
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Atès que aquesta Presidència està en situació d’absent de manera temporal dels 

dies 20 de maig al 11 d’agost de 2020, ambdós inclosos, per motiu del permís 

del progenitor diferent de la mare biològica per naixement d’un fill. 

En ús de les facultats que tinc legalment conferides, RESOLC 

Primer.- DETERMINAR que el Sr. Guillem Nadal Vicente, assumirà durant el 

període dels dies 20 de maig a l’11 d’agost de 2020, ambdós inclosos, la 

Presidència d’aquesta EMD. 

Segon.- DETERMINAR, que la Sra. Hortensia Torrecilla Santos, assumirà 

durant el període dels dies 4 a 11 de Juliol, ambdós inclosos, la Presidència 

d’aquesta EMD. 

Tercer.- NOTIFICAR la present Resolució al Sr. Guillem Nadal Vicente. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present Resolució a la Sra. Hortensia Torrecilla Santos. 
 
Cinquè.- COMUNICAR aquesta resolució a l’Alcalde de Cerdanyola del Vallès. 
 
Sisè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al proper Ple que es celebri. 

 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, 
a 15 de juny de 2020.” 

 
2.- Donar compte del Decret de Presidència 39/2020 de 15 de juny, 

d’acceptació de l’ajut a l’EMD Bellaterra del Programa Complementari Cap 

municipi enrere, Suport integral contra Covid-19 dins del “Pla Xarxa” de 

governs locals 2020-2023.  

El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes 

donar compte del Decret de Presidència 39/2020, de 15 de juny d’acceptació de 

l’ajut a l’EMD Bellaterra del Programa Complementari Cap municipi enrere, 

Suport integral contra Covid-19 dins del “Pla Xarxa” de governs locals 2020-

2023, el qual es transcriu, a continuació; 

“Decret de Presidència núm. 39/2020   

 

Atès el Programa Complementari Cap Municipi Enrere, Suport Integral contra 

Covid-19 dins del “Pla Xarxa” de governs locals 2020-2023, aprovat per la Junta 
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de Govern de la Diputació de Barcelona (acord núm. 210/2020, exp. Núm. 

2020/0008644)). 

Atès les atribucions que m’atorga la legislació vigent. 

 

RESOLC; 

Primer.- Acceptar l’ajut a l’EMD Bellaterra del Programa Complementari Cap 

Municipi Enrere, Suport Integral contra Covid-19 dins del “Pla Xarxa” de governs 

locals 2020-2023, amb la següent distribució: 

Línia 1. Despesa corrent. 9.944,40€ 

Línia 2. Despesa inversora: 4.261,88€ 

Total Import (EUR): 14.206,28 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, 
a 15 de juny de 2020.” 
 

3.- Aprovació del Compte de Recaptació presentada per l’ORGT, exercici 

2019. 

Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 

rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte 

coincideixen amb els fons transferits a l’Ens. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets 

a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les 

quanties següents: 

VOLUNTÀRIA: 

 CÀRRECS ANY COBRAMENTS 
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R 45.090,00 41.093,00 

L 162,00 50,00 

 

EXECUTIVA 

 COBRAMENTS PENDENT 

R 1.792,00 2.205,00 

L  112,00 

 

 

 

S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2019 

presentada per l’ORGT. 

El President substitut de l’EMD de Bellaterra, eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de 2019 presentada per 

l’ORGT. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, una 
abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a favor 
 

4.- Acord d’incrementar les retribucions del personal funcionari i personal 

laboral de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, segons Reial 

Decret Llei 2/2020, de 21 de gener (BOE n. 19 de 22 de gener 2020) pel qual 

s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic. 

El passat mes d’abril es va aplicar a la nòmina l’increment del 2% sobre les 

constants retributives (sou, antiguitat i complement de destí) del personal 

funcionari i del personal laboral amb estructura equiparada, d’acord amb l’article 

3.2. del Reial Decret Llei 2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria 

de retribucions del sector públic. 

L’aplicació de tots els increments són amb efectes retroactius de l’1 de gener de 

2020, data des de la qual s’hauran de liquidar els endarreriments corresponent. 

Personal funcionari: 
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Pel que fa al complement específic, o als factors que l’integren, així com a 

qualsevol altre complement personal o lloc assignat, s’incrementa: 

En un 2%; més l’increment addicional del conjunt de la retribució del 0,3% (fa 

referència a la massa salarial 2019). 

Personal laboral: 

Al personal laboral amb estructura equiparada (total o parcialment) ja se li va 

aplicar l’increment el mes d’abril dels imports de sou, trienni i complement de 

destinació de la mateixa manera que es va fer amb el personal funcionari i pel 

que fa a la resta de conceptes, s’aplica el mateix criteri per analogia. 

Plans d’ocupació, que no tenen estructura equiparada: 

Es manté la retribució pactada en el contracte.  

 

El President substitut eleva a la Junta de Veïns i de Veïnes de l’EMD Bellaterra, 

l’adopció del següent acord: 

Primer.- Incrementar les retribucions del personal funcionari i personal laboral 

de l’EMD Bellaterra, segons Reial Decret llei 2/2020, en un 2% més l’increment 

addicional del conjunt de la retribució del 0,3%. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, un 

vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a favor 

de Convergents. 

 
5.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal per la millora del servei porta a porta de Bellaterra. 
 
 
Vista la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
Acord Municipal per la millor del servei porta a porta de Bellaterra. 
 
El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, 

l’adopció del següent acord: 

MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SERVEI PORTA A PORTA DE 

BELLATERRA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
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La ciutat de Cerdanyola del Vallès està, segons dades de l’Agència de residus 

de Catalunya, per sota de la mitjana catalana del 41’76% i molt lluny dels 

estàndards europeus en el que respecta a la recollida selectiva. Els hi serà 

inevitable incomplir l’objectiu del 50% de recollida selectiva neta que estableix 

l’Agència de Residus de Catalunya al Programa General de Prevenció i Gestió 

de Residus i Recursos de Catalunya per al 2020.  

Una singularitat més de Bellaterra, de la que Cerdanyola hauria de prendre 

nota, aprendre i millorar per estendre-ho a altres parts del municipi, és el servei 

porta a porta, que la converteix en el referent o primera espasa de la recollida 

selectiva del municipi.  

Sovint, però les escombraries es deixen en bosses que són “presa” d’animals o 

es trenquen en ser manipulades, escampant-se la brutícia pel carrer com a 

resultat.  

Altres vegades, i recentment així ha estat, els contenidors en els que es dipositen 

els residus no són els més adequats, i poden esdevenir un perill pels operaris 

de la empresa de neteja. Sent el vidre el residu més perillós i sent aquest recollit 

sota la gestió de la EMD.  

A aquesta situació s’hi suma la recent “polèmica” de les restes de poda, per la 

que trobem que la EMD ha pres una decisió operativa per millorar la situació.  

Però en la mateixa línia de la recollida selectiva està la reducció del residus. 

Reducció que en el cas de les restes de poda podria molt bé passar per l’ús de 

compostadors domèstics. Aquest sistema permet també reciclar pràcticament 

tota la resta de residus orgànics de la llar, que suposen un 40% dels residus 

sòlids de la llar.  

Bellaterra ja va gaudir en el seu dia del programa de compostatge metropolità de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual es facilita compostadors i 

formació a totes les persones que ho demanin sense cost per a l’usuari. 

Iniciativa que valorem molt positivament i que creiem que reactivar seria de profit 

per Bellaterra.  

En la mateixa línia, la Brigada de la EMD en ocasions ha destinat terreny públic 

de la zona de can Domènech per a l’acumulació de restes del manteniment dels 

espais verds de Bellaterra previ al seu desplaçament. Precisament en aquest 

sentit, i com ja hem apuntat en una altra moció; l'Agència Catalana de Residus, 

en les seves subvencions adreçades a ens locals per al 2020 té una línia de 

treball en la gestió de residus municipals.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents  

ACORDS  

Primer. Instar al govern de l'EMD a estudiar la implantació per normativa d’un 

tipus de recipient per a tots els veïns i veïnes que eviti la brutícia al carrer alhora 

que protegeixi als i les veïnes i al personal de l’empresa de recollida. Fins i tot 

podria esdevenir un element més de “marca Bellaterra”.  
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Segon. Instar al govern de l’EMD a reprendre i promocionar les accions 

passades de promoció del compostatge domèstic a Bellaterra. Ja sigui via la 

AMB, la DIBA o ambdues.  

Tercer. Instar al govern de l’EMD a estudiar la possibilitat de beneficiar-se de les 

subvencions per la gestió dels residus que genera el manteniment de la zona 

verda.  

Quart. INstar al govern alhora que oferir la col·laboració, a tenir un paper actiu 

en la configuració del nou contracte de neteja de la via pública i recollida de 

residus que s’ha de negociar en el present any.  

Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola, L’Àrea 

MEtropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, un 

vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a favor 

de Convergents. 

 
6.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal per la neteja i clausura de punts d’abocament il·legal. 
 
 
Vista la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
Acord Municipal per la neteja i clausura de punts d’abocament il·legal. 
 
El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, 

l’adopció del següent acord: 

 

MOCIÓ PER LA NETEJA I CLAUSURA DE PUNTS D’ABOCAMENT 

IL·LEGAL  

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

  

El pla dels estels o la zona dels pous és un dels molts tresors amb els que 

contem a Bellaterra. Aquesta zona boscosa de la serra de Galliners esdevé una 

illa verda en mig de l’urbanisme vallesà.  

  

És un espai que permet la connexió amb Sant Cugat i Rubí i Sant Quirze a través 

de múltiples camins alhora que aporta un entorn on els i les veïnes de Bellaterra 

poden passejar, practicar esport o simplement gaudir de la natura.  

  

Malauradament, i des de ja fa anys, ha esdevingut una zona d’abocaments 

il·legals de tot tipus de brossa i runa que, al ser un zona poc transitada i sense 

cap mena de control, ha afavorit el fet.  
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Des de ja fa anys, i de manera més o menys esporàdica, els i les veïnes de 

Bellaterra han mirat de tenir cura de la zona. Ja fa més de 20 anys a partir 

d’iniciatives del GEB, s’hi realitzaren campanyes de plantació d’arbres i 

iniciatives de neteja de la zona.  

  

Més recentment, de manera coordinada, s’hi han dut a terme jornades de neteja 

organitzades per la ciutadania, tant el grup de natura de Bellaterra com la Unió 

de Veïns, a més a més d’accions puntuals cíviques de veïns i veïnes que en 

passari recullen allò que troben i poden carregar.  

  

L’ajuntament de Sant Quirze ha pres algunes iniciatives en el seu terme 

municipal per dificultar l’abocament descontrolat de brossa.  

  

L’Agència de Residus de Catalunya disposa d’una línia de subvencions 

adreçades als ens locals per aquest 2020, entre les quals hi ha una que porta 

per títol “Clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció.  

L'objecte d'aquest ajuts és promoure la clausura de punt d'abocament incontrolat 

de residus de la construcció, amb les mesures correctores adients per eliminar 

els impactes ambientals ocasionats.  

Pensem que l’aprofitament d’aquesta línia de subvenció és una oportunitat que 

no cal deixar escapar per poder millorar el nostre entorn.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents  

  

ACORDS  

 

Primer. Instar al govern de la EMD a concórrer en la convocatòria de la línia de 

subvenció per a ens locals per la clausura d’abocaments incontrolats de residus 

de la construcció.   

  

Segon.  Comunicar aquest acord a la Unió de Veïns i al grup de natura de 

Bellaterra. 

   

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, un 

vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a favor 

de Convergents. 

7.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal per la instal·lació de bicibox a Bellaterra. 
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Vista la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
Acord Municipal per la instal·lació de bicibox a Bellaterra. 
 
El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, 

l’adopció del següent acord: 

 

MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BICIBOX A BELLATERRA  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Bicibox i e-Bicibox són una xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs per a 

bicicletes, privades el primer, i elèctriques i públiques el segon, que es troba 

distribuïda pels diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

El servei de Bicibox ofereix un espai protegit per a les bicicletes privades durant 

un període màxim de 48h entre setmana i 72h els caps de setmana.  

És un servei gratuït, segur i còmode i de baix impacte, ja que les estacions s'auto 

nodreixen amb energia solar; que a dia d’avui conta amb més de 12.000 usuaris 

i oferta més de 1800 places en més de 165 estacions distribuïdes per més de 18 

poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona.  

e-Bicibox és un nou abonament del servei Bicibox que permet fer ús d’una flota 

pública de bicicletes elèctriques disponibles a un conjunt de mòduls 

d’estacionament exclusius, iguals als que s’utilitzen per a l’abonament Bicibox.  

L’objectiu de l’abonament e-Bicibox és fomentar l’ús quotidià de la bicicleta, un 

mode de transport sostenible, per a qualsevol classe de desplaçament i per a 

qualsevol ciutadà. Per això, e-Bicibox ofereix bicicletes elèctriques.  

L’abonament e-Bicibox dona dret a disposar, com a màxim durant un dia, d’una 

bicicleta elèctrica compartida, i a ocupar una plaça d’estacionament Bicibox amb 

aquesta bicicleta durant el trajecte.  

Les bicicletes elèctriques són públiques: qualsevol usuari registrat pot utilitzar 

qualsevol de les bicicletes disponibles. No cal ser propietari, no cal preocupar-se 

del manteniment. Una mateixa bicicleta pot ser útil a diversos usuaris durant un 

dia.  

Actualment hi ha 41 mòduls e-Bicibox que es troben a onze municipis de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, municipis del Baix Llobregat i del Vallès. Es 

localitzen preferentment als intercanviadors de transport públic, al centre urbà, a 

llocs de residència, a zones d’aparcament de vehicles privats.  

Atès que la Junta de Veïns i Veïnes del 20 de gener de 2020 va aprovar per junta 

de portaveus la declaració formal de la EMD Bellaterra en situació d’emergència 

climàtica i ambiental.  

https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis
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Atès que el desplaçament en bicicleta comporta beneficis tant per la salut de 

l'usuari com per la globalitat de la població, ja que redueix la contaminació 

atmosfèrica.  

Atès que les propostes de mobilitat impulsades per la EMD a dia d’avui han 

mostrat l’interès per promoure l’ús de la bicicleta entre la població.  

Atès que la plaça de la estació concentra l’aparcament de molts vehicles de veïns 

i veïnes que, posteriorment, es desplacen en tren.  

Atès que el PUOSC ha valorat de forma prou positiva la proposta de 

peatonalització de la plaça de la estació i que el desenvolupament d’aquest 

projecte reduirà significativament les places d’aparcament a l’estació.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Bellaterra a l’Entitat 

Municipal  

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents  

ACORDS  

Primer. Instar al govern de l’EMD a solicitar la instal·lació d’un Bicibox a la Plaça 

del Pi de Bellaterra.  

Segon. Instar al govern de l’EMD a que, juntament amb el govern de l’Ajuntament 

de Cerdanyola i la AMB, estudien la conveniència de la instal·lació de un e-

Bicibox a Bellaterra.  

Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cerdanyola i a la AMB.  

  

S’acorda per unanimitat dels membres assistents, deixar la moció sobre la taula. 

 
8.- Moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal pel suport a l’esport local. 
 
 
Vista la moció presentada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
Acord Municipal pel suport a l’esport local 
 
El President substitut de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, 

l’adopció del següent acord: 

 

MOCIÓ PEL SUPORT A L’ESPORT LOCAL  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L’esport i la seva pràctica són elements de cohesió social alhora que de millora 

de la qualitat de vida per aquells que el practiquen.  

Aquesta evidència fa que sigui interès tant d’iniciatives privades com d’iniciatives 

públiques.   
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En el primer cas, hi trobem gimnasos i clubs esportius que alhora es federen 

territorialment, molts d’ells amb un esperit de servei públic.   

Sense anar més lluny a casa nostra tenim el Club Bellaterra, que des del 1934 

porta a terme aquesta doble funció de manera estatutària, la cohesió social i la 

pràctica esportiva.  

Entre els segons trobem múltiples instal·lacions municipals o supramunicipals i 

estructures com el pla català de l’esport, per exemple.  

Molt sovint, també, es dona una col·laboració entre la esfera pública i la privada 

de cara a la realització i promoció de l’esport al llarg del territori i les diferents 

franges d’edat.  

Aquesta col·laboració pren diverses formes, des de la licitació de serveis (que 

poden anar desde la gestió d’unes instal·lacions públiques fins a la prestació de 

serveis). Fins a la promoció d’activitats entre la població tot finançant part o la 

totalitat del cost derivat de la mateixa.  

La promoció de l’esport és una de les competències de l’EMD de Bellaterra. En 

els darrers anys la seva importància pot ser relativitzada en funció del punt de 

vista, pot ser suficient segons uns o escassa segons altres. Però el que és un fet 

objectiu és que l'assignació pressupostària de la mateixa és força baixa (una 

mitjana de uns 3500 euros anuals en els darrers 3 anys).  

Lluny de voler polemitzar de manera frívola, i sent conscients que els 

pressupostos de l’EMD són limitats, que inversions o despeses en espais com 

els del Turó de Sant pau poden ser considerades com altres vessants de 

promoció de l’esport, que la cursa que organitza l’EMD anualment és positiu, 

creiem que en el global; hi ha marge de millora.  

Alhora, i sense entrar en detalls, el Club Bellaterra, una institució casi centenària 

que ha aportat i aporta beneficis al nostre poble es troba en un moment molt 

delicat. Cal trobar alguna manera de col·laborar amb aquesta institució sense 

comprometre el caràcter net i transparent que ha de tenir una administració 

pública com la EMD.  

En la línia de maximitzar els beneficis o les actuacions i minimitzar els costos 

derivats per a l'administració pública; una bona opció seria la promoció de l’esport 

des de la institució pública, l’EMD, en col·laboració amb les iniciatives privades, 

el Club Bellaterra, tot explorant formes de promoció de l’esport entre els veïns i 

veïnes.  

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents  

ACORDS  

Primer. Instar al govern de l'EMD a revisar i augmentar la dotació pressupostària 

dedicada a la promoció de l’esport.  

Segon. Instar al govern de l'EMD a explorar formes de col·laboració amb els 

agents socials vinculats a l’esport, i molt especialment el Club Bellaterra, que 



 

22 
 

vagin més enllà de les desenvolupades fins a l’actualitat. Una ben senzilla, a tall 

d’exemple, seria la ofertar cursos o activitats esportives per a població de 

Bellaterra des de la EMD en col·laboració amb el Club.  

Tercer. Instar al Govern i a la Junta de Veïns i veïnes a treballar plegats i sumar 

forces, des de les respectives posicions, capacitats i responsabilitats, per ajudar 

al Club Bellaterra a superar aquests moments tan delicats.  

Quart. Donar a conèixer aquest acord a totes les persones i institucions 

vinculades a la pràctica i la promoció de l’esport a Bellaterra, als veïns i veïnes i 

a l’Ajuntament de Cerdanyola.  

 

Votació.- No s’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, 

un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a 

favor de Convergents. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-

dos hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

 

EL PRESIDENTSUBSTITUT                                Dono fe,                 

Guillem Nadal Vicente                                          Secretària-interventora             

 

 

 


