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ACTA DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD BELLATERRA 

CELEBRADA EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL DIA 20 DE GENER DE 2017 

A Bellaterra, sent les vint hores del dia 20 de gener de 2017, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns 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 RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

HELENA FIGUEROLA LLAMAS  (GpB) 

JULIA VILAPLANA     (GpB) 

MIQUEL ANGEL VAZQUEZ HERAS  (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergència Democràtica de Catalunya) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (Convergència Democràtica de Catalunya) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (ERC) 

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

d’ordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe la 

Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

A continuació es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia de la 

convocatòria. 

Sr. Oltra.- Comenta poder passar per urgència la moció de l’atenció dels 
refugiats i que l’EMD es vinculi a la campanya. 
 
Sr. Vazquez.- El grup Gent per Bellaterra no ha tingut cap debat sobre el tema. 
Millor aprovar la moció en un Ple extraordinari. 
 
Sr. Oltra.- Es veritat que no està a l’ordre del dia del Ple d’avui, però proposo 
votar la urgència. Aprovar-ho en un Ple extraordinari suposa una despesa de 
90.- € per vocal, o sigui, en total 810..- €. Proposo discutir-ho un quart d’hora 
abans que comenci aquest Ple ordinari. 
 
Sr. Andreu.- Bé, doncs ho estudiem en un quart d’hora cada grup amb els 
seus vocals i ho decidim en aquest Ple ordinari. 
 
Sr. Andreu.- Havent transcorregut un quart d’hora, hem decidit que sotmetrem 
a votació la urgència de la moció, i donarem als vocals la llibertat de vot. 
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Sr. Macarulla.- Els vocals de CDC també tindran llibertat de vot. 
 
Votació.- S’aprova per unanimitat la urgència d’incloure en aquest Ple la moció 
presentada per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA NOSTRA, CASA VOSTRA”, i la moció 
passa al punt sisè de l’ordre del dia. 
 
Sr. Macarulla: Proposo debatre i aprovar el punt 4 de l’ordre del dia abans del 
punt 3. 
 
Sr. Andreu: Cap problema. 
 
 
 
01.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

ANTERIORS DE DATA 19 D’OCTUBRE I 20 DE DESEMBRE DE 2016. 

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions de data 19 d’octubre i 20 de 

desembre de 2016. 

 

 

02.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE CONVERGÈNCIA 

DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA 

DE FINANÇAMENT DE LES FORCES POLÍTIQUES AMB REPRESENTACIÓ 

A LA JUNTA DE VEÏNS I VEÏNES DE LA EMD DE BELLATERRA. 

 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, eleva a la 

Junta de Veïns, el següent acord: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

“La tasca política que exerceixen els diferents grups polítics es basa en gran 
part en la voluntat dels subjectes que la integren de fer valer els principis 
ideològics amb els que s’identifiquen; ideologies que s’articulen col·lectivament 
sota el paraigües de diferents forces que concorren a les eleccions i reben més 
o menys suport per part de la població. 

Aquesta tasca es basa principalment en milers d’hores de caràcter voluntari al 
llarg del país. El treball no desinteressat però sí altruista de militants i 
simpatitzants arreu de Catalunya és una senyal de la pluralitat democràtica i de 
la salut política del nostre país. 

No obstant, però aquesta feina comporta despeses pròpies del funcionament i 
de les accions que els diferents grups volen dur a terme. 
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Arreu del país, i a diferents nivells de representació, les forces polítiques que 
han rebut el suport dels votants reben assignacions econòmiques de l’ herald 
públic per tal de per desenvolupar la seva tasca. 

Aquesta assignació és proporcional a la representació política que les diferents 
forces tenen en els diferents espais de representació. 

Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana i el grup de Convergència 

Democràtica de Catalunya a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra 

proposa a la junta de veïns i veïnes l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Que es destini una quantia fixa de 200 euros anuals a cada una de les 

forces representades a la junta de Veïns i veïnes de la EMD de Bellaterra. 

Segon. Que es destini una quantia addicional de 1 euro per vocal de cada 

força política amb representació a la EMD de Bellaterra. 

Tercer. Que la cadira que ocupa el president o presidenta de la EMD no 

computi a efectes del càlcul de la quantia a assignar a cada grup polític. 

Quart. La gestió d’aquesta quantitat es regularà per l’article 73 de la Llei de 

Bases del Règim Local (llei 7/1985, de 2 d’abril), on entre altres coses, estipula 

que la quantia estarà sotmesa als límits que estableixi la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat, sense que puguin destinar-se a pagament de 

remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació a 

l’adquisició de bens que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 

També hi diu que els grups polítics hauran de portar una comptabilitat 

específica que haurà d’estar a disposició de la Junta de veïns i Veïnes i, pel cas 

de Bellaterra, haurà de ser consultable a la web de transparència a disposició 

de qualsevol veí i veïna de Bellaterra.  

Cinquè. Comunicar aquest acord a tots els estaments pertinents i als veïns i 

veïnes de Bellaterra. 

 

Bellaterra, 20 de gener de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana” 

 

Sr. Oltra.- Aquesta moció la presentem conjuntament els grups polítics de 

Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

Fem una reflexió. És un dret regulat a la Legislació local que a les forces 

polítiques representades a la Junta de Veïns/nes, se’ls destini una quantitat fixa 

i una quantitat variable en funció del nombre de vocals amb representació a 

l’EMD Bellaterra. 
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La moció és, per tant, que les forces polítiques de l’EMD Bellaterra tinguin una 

assignació per cobrir aquestes despeses derivades de la seva activitat a càrrec 

de l’heràldic públic. 

 

En aquesta moció es proposa una quantitat fixa de 200.- € anuals, si bé s’havia 

parlat de una quantitat de 300.- €, a cada una de les forces polítiques 

representades a la Junta de Veïns i una quantia addicional de 1 euro per vocal 

de cada força política amb representació a la EMD de Bellaterra. 

La finalitat és garantir la despesa derivada del dia a dia de les activitats de les 

forces polítiques. 

 

Sr. Macarulla.- Aquesta moció ja la vam reivindicar far temps. Des de 

Convergència Democràtica de Catalunya ja fa força temps que la vam 

reclamar. Les forces polítiques tenim uns compromisos que hem de complir pel 

bé de la comunitat. Aquesta assignació és per garantir la despesa del 

desenvolupament de les tasques polítiques: les gestions institucionals, 

representatives i de campanya, assistències a reunions, de tal manera que les 

seves despeses particulars no es vegin disminuïdes. 

Evidentment, totes aquestes despeses generades es veuran reflectides al 

Portal de la Transparència  de l’EMD Bellaterra. 

 

Sr. Vazquez.- Si bé, l’esmentada moció el grup polític de Gent per Bellaterra no 

la presenta al Ple, ja que no veiem aquesta necessitat, entenem que les forces 

polítiques representades a la Junta de Veïns tinguin una despesa en el 

desenvolupament de la seva activitat, i per tant, el grup polític de Gent per 

Bellaterra s’abstindrà en la votació. 

 

Votació: S’aprova la proposta per sis abstencions de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 
 

03.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER LA 

PERSONIFICACIÓ DE L‘EMD COM ACUSACIÓ PARTICULAR EN LA 

INVESTIGACIÓ DE LA FISCALIA SOBRE LES ACTUACIONS 

URBANÍSTIQUES I POLÍTIQUES AL VOLTANT DE LA ESCOLA RAMÓN 

FUSTER DE BELLATERA. 
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El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

“Recentment ha estat conegut pels mitjans de comunicació que la fiscalia es 
disposa a investigar les gestions administratives al voltant de la construcció del 
nou edifici de la escola Ramon Fuster. 

Aquesta investigació a comportat la imputació de la ex alcaldessa de 
Cerdanyola, Carme Carmona, la ex regidora d’urbanisme, Eulalia Mimó, el cap 
de l’àrea d’urbanisme i algun altre tècnic de l’ajuntament. 

Les actuacions al voltant de la construcció de la nova escola Ramon Fuster, 
han estat un tema latent a la EMD des de ja fa anys. De fet, les actes del ple de 
Cerdanyola del Vallès reflecteixen la intervenció del president de la EMD, 
Ramon Andreu Atik, en que no només evidenciava les anomalies de tot el 
procés, amb dos informes del mateix ajuntament desfavorables respecte a les 
actuacions que s’estaven duent a terme; sinó que es deixava ben clar que el no 
atendre aquestes consideracions podien ser constitutives de delicte. 

La responsabilitat de un organisme públic, com és la EMD, és la d’actuar de 
manera correcta i justa atenent a les lleis (sempre que aquestes no atemptin 
contra els drets humans fonamentals i la voluntat del poble expressada de 
manera democràtica); i requerir als sectors privats que actuïn segons la 
legalitat vigent; prenent totes les accions necessàries de no ser així. 

I aquesta actuació ha de ser clara i contundent. I especialment clara i 
contundent quan, en situacions com aquestes, hi ha hagut manifesta i repetida 
informació a les parts. I és una qüestió que esdevé especialment sensible per a 
una bona part de la població de Bellaterra. 

Per tant, donat que la fiscalia ha considerat l’estudi d’un cas que afecta a 
Bellaterra; donat que un dels principals impulsors d’aquest procés (com a 
mínim des del punt de vista mediàtic), ha estat el grup polític que lidera i ha 
liderat la EMD en els passats anys; donat que cal mostrar a la població de 
Bellaterra que les seves institucions actuen quan cal i com cal, arribant fins al 
màxim grau d’implicació en qualsevol aspecte que pugui afectar a la 
convivència de Bellaterra (com bé s’ha fet en anteriors ocasions) 

El grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Que la EMD es personi com acusació particular en la investigació 

sobre les actuacions vinculades a la construcció del nou edifici de la escola 

Ramon Fuster. 
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Segon. Comunicar a l’Ajuntament de Cerdanyola, a tots els veïns i veïnes de 

Bellaterra , i a qui es consideri pertinent aquesta decisió. 

Bellaterra, 20 de gener de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana” 

 

Sr. Oltra.- Fa temps, ja en el passat mandat, que s’ha iniciat la investigació de 

l’expedient urbanístic de l’Escola Ramon Fuster, per un tema de prevaricació 

del personal de l’Ajuntament de Cerdanyola. La feina a la fiscalia i al jutjat ja 

està en marxa, ja funciona. 

La moció que es presenta es debatre i votar la personificació de l’EMD com 

acusació particular en la causa. Els motius bàsicament, entre d’altres, són la 

coherència, ja que existeixen documents gravats dels Plens de l’Ajuntament de 

Cerdanyola on salta el tema que avui ens ocupa. 

Sense cap amenaça, es deixar ben clar la posició de l’EMD Bellaterra. No es 

tracta merament d’un incompliment administratiu. L’ampliació de l’escola 

Ramon Fuster, la modificació del Pla Urbanístic ha comportat una acció judicial 

i ha causat greus perjudicis a l’EMD Bellaterra. No és un cas d’un incompliment 

del planejament urbanístic solament, hi ha un incompliment molt gran dels 

expedients administratius, diverses actuacions il·legals. I a pesar de la 

insistència de l’EMD, l’Ajuntament ha “tirat pel dret”, pensant que no hauria cap 

judici, que amb la imposició d’una multa estaria resolt el tema.  

Aquesta ampliació de l’escola Ramon Fuster ha causat perjudicis als 

bellaterrencs, per exemple, fins a tal punt, que la moció que aprovarem desprès 

s’ha presentat ja dues vagades al Ple, sense que sigui aprovada. 

L’EMD és una part activa en el procés. Es tracta d’una actuació que està més 

enllà d’un incompliment d’una normativa “per despiste” El Govern ha de deixar 

clar fins a quin punt vol arribar. La moció a votar seria una fermesa de l’EMD, 

que davant d’un incompliment de la legalitat, continua endavant amb la 

denúncia presentada la seu dia. 

 

Sr. Macarulla.- Des de sempre he defensat mantenir el diàleg, la conciliació, 

però sempre a l’empra de la llei. Però en el cas que ens ocupa hi ha un 

presumpte incompliment de la Llei amb menyspreu a la institució de l’EMD, per 

part de l’Ajuntament i de l’escola Ramon Fuster. Això comporta una greu 

conseqüència de la mobilitat a Bellaterra i dels bellaterrencs. No ho podem 

obviar ni vo volem deixar-ho passar. La posta en marxa d’una escola seria un 

risc afegit. Bellaterra no és “un xiringuito” de ningú. Pel grup de Convergència 

és tracta d’un tema molt greu, no solament pel fet sinó també per les 

conseqüències, per tant, donarem suport a la moció. 
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Sr. Vàzquez.- Donant la raó a la moció per tantes irregularitats comentades per 

part d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència Democràtica de 

Catalunya, s’ha de deixar clar que, l’EMD és l’agent principal, és la part més 

activa en aquest procés. Davant de I’incompliment molt greu de la llei, ha hagut 

diverses actuacions per part de l’EMD. Ha posat la denúncia contra 

l’Ajuntament. Posada la denúncia, la fiscalia ha detectat indicis de delicte, i per 

tant que, la fiscalia, la justícia sigui el seu camí. Això és motiu suficient i, 

considerem que no és necessari personar-nos com acusació particular i crear 

més despesa judicial. 

 

Sr. Oltra. No és qüestió, i crec que per la meva part, la justícia és la manera 

d’actuar. La justícia ha d’actuar, ha d’investigar. És qüestió que, la fiscalia ha 

trobat indicis de delicte. Jo no tinc coneixement del dret, però he parlat del tema 

amb gent que si ho tenen, hi és un cas clar que es podria estudiar a la 

universitat com de prevaricació, però s’ha d’investigar. 

En tot cas, el diàleg és necessari, paral·lel i present. Estem davant una 

il·legalitat greu. El diàleg ha de ser abans, durant i desprès de la intervenció 

judicial. Però quan algú està fent alguna cosa il·legal, i continua fent-la inclús 

quan està avisat, va més enllà de la llei. Això, és encara, un punt més per 

personar-se a la causa. És veritat que la justícia al nostre país funciona. El 

fiscal en aquest cas, troba indicis de delicte, investiga, obra la instrucció de la 

causa i el judici. Si és tant evident, ja que, una petita EMD, una Unió de Veïns, 

uns particulars, veuen que hi ha indicis de delicte, en base a què ,una 

alcaldessa, una regidora d’urbanisme, uns tècnics urbanístics, no ho veuen, em 

pregunto, que assessors tenen. Penso, que no hi ha cap millor manera de 

vigilar i garantir el procés que ja està en marxa, que personar-nos com a 

acusació particular. 

 

Votació: No s’aprova la proposta per sis vots en contra de Gent per Bellaterra, 

dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 
 
04.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER LA 

DENOMINACIÓ D’UN ESPAI URBÀ EN RECONEIXEMENT DE LA FIGURA 

DE RAMÓN FUSTER I RABÉS 

 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, eleva a la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

“Ramon Fuster i Rabés nasqué el 17 de març de 1916, l’any 2016 es 
commemorà el centenari del seu naixement. 

Ramon Fuster i Rabés fou un intel·lectual català. Estudià magisteri i es llicencià 
en filosofia i lletres. Fou professor a l'Escola Virtèlia, i un dels fundadors de 
Quaderns d'Orientació Familiar, a part de col·laborador en diverses 
publicacions. 

El 1956 va fundar a Bellaterra amb Maria Rosa Fàbregas l'Escola Tagore, 
d'inspiració cristiana però no confessional, que actualment duu el seu nom. 

El 1961 fundà la revista infantil Cavall Fort i participà en el moviment de 
renovació pedagògica vinculat a l'Associació de mestres Rosa Sensat. 

De 1967 a 1971 presidí el Centre d'Estudis Francesc Eiximenis. El 1971 
participà en la primera reunió de l'Assemblea de Catalunya, fou degà del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya (1969-1977) i participà en la fundació del diari Avui. 

Amb motiu del centenari del seu naixement, el Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya va organitzar una 
sèrie d'actes commemoratius amb la participació de l'Ajuntament de Bell-Lloc, 
la revista Call Fort i la Fundació Collserola. 

En el passat ple ordinari del més de juliol es presentà una moció amb el mateix 

esperit que la present. Aquella moció que fou rebutjada pel grup de govern 

al·legant un proper treball que afectaria a la mobilitat, un treball o procés que 

se’ns presentà com participatiu. En el mateix ple es prengué el compromís per 

part del govern que, si passat un termini de 3 mesos no s’hagués desenvolupat 

el projecte que vinculava mobilitat i participació, el grup del govern donaria 

suport a la iniciativa per tal de poder honrar la figura de Ramón Fuster i Rabés 

tard, però encara en l’any del centenari del seu naixement. 

En la següent junta de veïns i veïnes ordinària, d’octubre de 2016, es tornà a 

presentar la moció i aquesta vegada fou rebutjada per tota la resta de grups 

amb representació a la junta de veïns i veïnes. 

En el passat ple del més de desembre (29/12/2016) de Cerdanyola, en el seu 

punt 16, la Junta de portaveus proposà i el ple aprovà la iniciativa de dedicar un 

espai urbà a la figura de Ramón Fuster i Rabés (MOCIÓ PRESENTADA PER 

LA JUNTA DE PORTAVEUS PER LA DENOMINACIÓ D’UN ESPAI URBÀ, 

CARRER O PLAÇA, EN RECONEIXEMENT DE LA FIGURA I L’OBRA DE 

RAMON FUSTER I RABÉS) 

Per tots aquests motius i esperant que d’una vegada per totes es separi l’acció 

política partidista i interessada de l’interès general (general en tant que barri, 

EMD, poble i país); un cop més, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer. Reconèixer de manera institucional la figura de Ramon Fuster i Rabés. 

Segon. Materialitzar el reconeixement a la figura de Ramón Fuster i Rabés 

amb un espai físic al nostre poble (seguint criteris de significació 

històrica/simbòlica i mirant de provocar el mínim impacte en la configuració 

actual del nomenclàtor); en alguna de les opcions següents o en una altra: 

 Canviar el nom a l’actual plaça del Pedregar. 

 Anomenar l’espai de confluència dels carrers Joaquim Ruyra, Joan 

Valera i escultor Vallmitjana com plaça o passeig Ramón Fuster. 

 Anomenar la vorera en front de la seu actual de la EMD (a la Plaça 

Maragall) com Replaçeta Ramón Fuster. 

Quart. Fer arribar aquest acord a la comissió de nomenclàtor de l’ajuntament 

de Cerdanyola per iniciar el tràmits per tal de nominalitzar el nou espai urbà.  

Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups municipals de l’Ajuntament de 

Cerdanyola, a l’ajuntament de Bell-lloc, al Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la revista Call Fort, 

el col·legi Ramón Fuster i la Fundació Collserola.  

Bellaterra, 20 de gener de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana” 

 

Sr. Oltra: Tots coneixem que la moció, ja presentada en diverses ocasions. Jo 

m’estimo més no presentar la però, la moció, pel grup polític de Convergència 

Democràtica de Catalunya, per sorpresa meva, va ser debatuda i aprovada pel 

Ple de Cerdanyola, i això m’ha donat suport en tornar-la a presentar. 

Simplement, tenim un personatge, la figura de Ramon Fuster, que l’any passat 

va celebrar se el centenari del seu naixement. Aquesta persona ha tingut 

incidència en el nostre entorn, probablement un 40 per cent de la nostra 

població ha tingut una relació amb l’escola Ramon Fuster, ja sigui com 

alumnes, com a pares. 

El motiu de la moció es buscar una manera d’honrar la figura de Ramon Fuster, 

recuperar la memòria d’aquest historiador. Tenim diverses propostes, caben 

altres possibilitats. 

 

Sr. Macarulla: Sempre hem estat d’acord amb la moció de ressaltar la figura 

de Ramon Fuster, però vam decidir que era més adequat no aprovar la moció 

en els Ples als quals es va debatre ja la moció. Vam pensar que no era el 

moment d’aprovar – la. Des de la societat civil i política veiem que hi ha una 

necessitat de separar, de desvincular la figura de Ramon Fuster de l’actuació 

que havia tingut l’escola. 
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Convergència Democràtica de Catalunya, després d’haver tingut diverses 

reunions i havent parlat i  sabent del procés obert que hi ha degut a la il.legalitat 

urbanística de l’ampliació de l’escola Ramon Fuster, hem canviat de criteri i 

aquesta ocasió donarem suport a la moció i ressaltar d’una manera o altre la 

figura de Ramon Fuster. 

També voldria fer una menció, que si s’arriba a posar una placa, plaça o carrer, 

és una recomanació de la Consellera Sra. Rigau posar el pedagog Ramon 

Fuster i així desvincular la seva activitat de l’escola Ramon Fuster. 

Per altra banda, em sorprèn que, a l’Ajuntament de Cerdanyola, i presentada 

pel grup polític de Convergència, tal i com a comentar el Sr. Oltra, la moció va 

ser aprovada majoritàriament pel Ple. I em questiono que, sent Bellaterra un 

barri de Cerdanyola, l’Ajuntament decideixi posar el nom a un carrer o plaça de 

Bellaterra. 

Sr. Andreu: No pot. 

 

Sr. Macarulla: Es podria donar la dualitat que, tant Cerdanyola i Bellaterra 

tinguin un espai públic per la figura de Ramon Fuster. Això si és possible? 

 

Sr. Andreu: Un municipi no pot tenir dos espais públics amb el mateix nom. 

L’Ajuntament no pot decidir un espai públic amb el nom de Ramon Fuster a 

Bellaterra. 

 

Sr. Macarulla: Bé, ja està aclarit el dubte. Com Cerdanyola en el seu dia 

posarà el nom de Ramon Fuster a un espai públic, insistim en la idea de posar 

PEDAGOG RAMON FUSTER. 

 

Sr. Vazquez: Amb tot el respecte i reconeixement a la figura de Ramon Fuster, 

que sigui el poble de Bellaterra que decideixi a traves de la participació 

ciutadana i que sigui el poble de Bellaterra el que destini un espai a 

l’homenatge de la figura de Ramon Fuster. 

 

Sr. Oltra: L’aprovació de la moció del Ple de Cerdanyola, més que crear un 

espai públic, insta a l’Emd a que generi aquest espai públic. Serà la Comissió 

del Nomenclator de l’Ajuntament la que decidirà les propostes evidentment a 

Bellaterra. 

Això de la participació ciutadana? Des del Ple de juliol sento parlar de la 

participació ciutadana. Jo defenso la participació ciutadana. En l’últim Ple se 

m’ha ven dut que tenim una plataforma innovadora, estupenda....de participació 
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ciutadana amb capacitat de fer consultes, per tant no entenc a que esperem 

amb aquest punt. 

 

Sr. Andreu: Nosaltres ho que vam dir en l’últim Ple és que ho posaríem dintre 

del Pla de Mobilitat. El Pla de Mobilitat és un procés marcat per la subvenció 

que tenim de la Diputació de Barcelona. Estem esperant a la realització del Pla 

de Mobilitat de Bellaterra. S’ha demanat una subvenció a la Diputació de 

Barcelona per fer aquest Pla de Mobilitat de l’EMD de Bellaterra, a través del 

catàleg de serveis 2017. Vam defensar que, dintre del Pla de Mobilitat obriríem 

el procés participatiu, i aquest debat no sol de la Ramon Fuster, sinó també 

d’altres. La moció tindrà els mateixos efectes si es fa ara o d’aquí 6 mesos. En 

el moment que puguem, ho farem i agafem aquest compromís. És un tema 

sensible canviar els noms dels carrers. De moment no s’ha canviat cap des de 

que hi ha entitat municipal. S’ha de fer amb la participació ciutadana, no només 

aquest sinó tots. 

 

Votació: No s’aprova la moció per sis vots en contra de Gent per Bellaterra, 

dos vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

05.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER LA POSADA AL 

DIA DE LA EMD EN TEMES DE TRANSPARÈNCIA. 

 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent acord: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

“Atès que la regulació de conceptes com transparència, accés a la 
informació, bon govern i govern obert, neix de la necessitat de donar eines 
als ciutadans destinataris finals dels servies públics d’interès general, per tal 
de conèixer quines són les funcions de les administracions, com es duen a 
terme i sobretot, amb quins recursos, i l’aplicació i control d’aquest recursos 
públics, el que es coneix com control pressupostari. 

Atès que per tal  de garantir aquest principi de qualitat en l’actuació de 
l’Administració pública catalana i de les entitats vinculades o prestadores de 
serveis públics, és necessari demanar que l’actuació de les administracions 
sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la 
informació al ciutadà. 
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Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, de caràcter estatal va entrar en vigor el 
passat mes de desembre de 2014.  

Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, de caràcter nacional i publicada al DOGC el 
31 de desembre de 2014; en la seva disposició final quarta establia que la llei 
entrava en vigor al cap de is mesos després de la seva publicació al DOGC. 
Per tant la llei 19/2014 és d’obligat compliment per les entitats des del 1 de 
juliol de 2015. 

Atès que no obstant, la mateixa llei, en l’apartat segon d’aquesta disposició final 
estableix que per tot allò relacionat amb el títol segon, relatiu a la transparència, 
s’amplia la seva entrada en vigor, a un any pels ens que integren les 
administracions locals. Aquest termini  ha expirat des del 1 de juliol de 2016. 

Atès que en més d’una ocasió el president de la EMD ha manifestat que s’hi 
estava treballant, però que existien dificultats i incompetències entre la llei de 
transparència i la llei de protecció de dades o que podria haver-hi problemes al 
publicar informació que, en la seva opinió, resultava sensible per interessos 
comunitaris (al·legant com a exemple, la situació de la seguretat). 

Atès que aquesta realitat és perfectament traslladable a altres municipis, sense 
que això hagi suposat un impediment pel compliment de la llei per part de 
múltiples municipis. 

Atès que la mateixa llei contempla la creació d’un programa de formació per als 
alts càrrecs  i altres servidors obligats per aquesta llei. 

Atès que la mateixa llei, davant de la dificultat tècnica que el desenvolupament 
de la mateixa llei pot suposar per a les entitats locals posa a la disposició 
d’aquestes t una institució marc per a poder elaborar els portals de 
transparència, el Consorci per l’Administració Oberta de Catalunya.  

Atès que a dia d’avui 38 EMD’s de Catalunya, 883 Ajuntaments de Catalunya, 
41 Consells Comarcals de Catalunya, 3 Diputacions de Catalunya, 16 
Mancomunitats del territori català, 40 Consorcis diferents del territori català, 
48 altres Patronats, Agències i Instituts del territori català i el Consell 
Generau d’Aran, disposen ja del seu portal de transparència. 

Atès que a dia d’avui la EMD no conta amb un portal de transparència; tot i 
haver estat portada a la junta de veïns i veïnes una moció com aquesta (amb 
data de 27 de juliol de 2016) i haver estat debatuda, votada i aprovada. 

Atès que els acords presos per la junta de veïns i veïnes han de ser 
considerats com d’obligat compliment per part de tots es seus integrants però 
especialment per part del govern de la EMD en tant que representació del 
poder encarregat d’executar les decisions polítiques. 
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Atès que sabem que la estructura del portal de transparència ha estat creada 
però que encara no és de lliure accés als veïns i veïnes de Bellaterra 

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

 

 

ACORDS 

Primer. Que el govern de la EMD posi en marxa el portal de transparència 

sense més dilació, solucionant els problemes que puguin sorgir sobre la marxa, 

sense que aquests esdevinguin argument per no portar a terme el compliment 

de a llei. 

Segon. Que els càrrecs i funcionaris implicats en la elaboració, gestió i 

manteniment del portal de transparència siguin formats tal i com la mateixa llei 

preveu. 

Tercer. Que el portal de transparència de la EMD de Bellaterra es posi en 

marxa immediatament i que es doti del contingut pertinent en el termini màxim 

de 3 mesos. 

Quart. Comunicar a l’Ajuntament de Cerdanyola, El Consell Comarcal del 

Vallès Occidental, La diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i a 

tots els veïns i veïnes de Bellaterra. 

Bellaterra, 20 de gener de 2017 

Grup municipal Esquerra Republicana” 

 

Sr. Oltra.- Des del juliol d’aquest any, s’han acabat tots els terminis per posar 

en marxa el Portal de la Transparència. Si no recordo malament, des del Ple de 

juliol estem parlant de la posada en marxa del portal de la transparència. Ja 

s’ha acabat tot el termini. Al ple de juliol es va dir que en tres meses estaria 

operatiu. El termini ja ha finalitzat i encara no ho està. Sóc conscient que 

l’estructura s’ha creat, però no conté informació, la informació no és suficient. 

L’EMD està fora de la llei des de juliol. El govern de l’EMD està incomplint  

l’acord del Ple. Tenim ara mateix 38 EMD’S i 283 municipis a Catalunya que ja 

tenen el Portal de la Transparència en marxa. Bellaterra és la segona EMD 

amb població més gran del 70% dels municipis de Catalunya. Com a mínim, 

com a mínim es tracta de penjar els pressupostos, la gestió dels diners públics, 

com a mínim a començar a caminar La Generalitat ofereix  assessorament, 

guies, pàgines. Crec que és, deixant a banda que la llei obliga, la cosa és de 

vergonya. Si aspirem a la participació ciutadana, hem de donar al ciutadà la 

màxima informació possible per que tingui una opinió. És la clau. 
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Sr. Macarulla.- Des de Convergència Democràtica de Catalunya, ens adherim 

als arguments d’ERC. A l’hora de debatre i votació dels pressupostos, tenim 

postures diferents i desfavorables, per tant, creiem que s’ha de reflectit aquest 

punts al Portal de Transparència. Així tots tindríem la informació suficient per 

justificar els diners públics. Es podria jutjar millor la gestió de l’EMD. Creiem 

que el poble de Bellaterra mereix tenir aquesta informació. 

Sr. Andreu: Des de el govern “Mea culpa” que el Portal de la Transparència no 

estigui complert. D’acord que no tenim complerta la www de transparència de 

l’EMD. Posar en coneixement que, si bé la llei ha posat terminis, i fa un temps 

que tindria que estar funcionant, des de l’EMD s’ha demanat a la Diputació de 

Barcelona suport, però el tema de la transparència “xoca” amb el tema de la 

protecció de dades personals. Es va demanar a la Diputació de Barcelona, per 

escrit, una segona reunió. No van contestar, assessorar. No és crítica a la 

Diputació de Barcelona que és la institució que més ens ajuda. 

Hi ha altres portals d’entitats que ens poden assessorar. Des de que es va 

presentar la moció en l’últim Ple vaig donar ordres al personal de l’EMD. Però 

hi ha problemes de funcionament del personal. A l’EMD treballem no més 4 

persones, molt menys que la majoria de municipis i hi ha molta feina. S’ha de 

mantenir l’equilibri del personal i la immediates de les actuacions. Però, el 

pressupost de l’EMD és limitat, falten més recursos per poder contractar més 

personal i la necessitat de dedicar els recursos a altres actuacions més 

necessàries. És veritat que al portal de transparència li falta informació, ho vam 

detectar el dimarts en la Junta de Portaveus, no està complert, però s’anirà 

completant. Estem d’acord en que el Portal de Transparència és una eina per 

donar informació al ciutadà i per tant, votarem la moció a favor. 

 

Sr. Oltra: Es veritat que som els que som però el destí dels recursos 

econòmics és una decisió política. 

 

Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i un vot a favor 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 
 
06.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL PER A LA SEVA 
APROVACIÓ PER URGÈNCIA PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA 
NOSTRA, CASA VOSTRA” 
 
L’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra és una entitat sense ànim de 
lucre que té com a missió principal desenvolupar la campanya Casa nostra, 
casa vostra, que té com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes a 
actuar definitivament davant la situació de l’anomenada “crisi migratòria” que 
viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra d’acollida, garantint la inclusió i 
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el desenvolupament social digne de les persones refugiades i migrants, i 
treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i 
vulneració dels drets humans en origen, que són l’arrel dels moviments forçats 
de la població. 

Per això, es duen a terme diverses accions per animar la ciutadania a 
organitzar-se, mobilitzar-se, i fer sentir la seva veu per aconseguir una 
conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud a les institucions. 

Les fonts de finançament de la campanya Casa nostra, casa vostra són les 
aportacions, la venda de material de campanya i les entrades per al concert del 
Palau Sant Jordi “Nit de benvinguda de les persones refugiades” de l’11 de 
febrer de 2017. 

Els fons recaptats cobriran en primer lloc les despeses de la campanya. Un cop 
cobertes, tots els beneficis generats es destinaran íntegrament a projectes 
d’entitats sense ànim de lucre que treballin en temes de migració i refugi. 

“Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra” obrirà una convocatòria per a 
projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les 
persones refugiades i/o migrants. 

A aquesta convocatòria s’hi destinaran íntegrament els beneficis de la 
campanya, un cop descomptades les despeses que la mateixa campanya hagi 
generat. 

Les bases reguladores per a presentar-se a la convocatòria es publicaran a la 
web de “Casa nostra, casa vostra” el mes d’abril de l’any 2017, una vegada 
hagi finalitzat la campanya. 

Un equip d’experts independent avaluarà els projectes presentats. A partir dels 
resultats d’aquesta avaluació es procedirà al repartiment de l’import de la 
convocatòria. Els projectes seleccionats es publicaran a la web de “Casa 
nostra, casa vostra”. 

Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup de 
persones independents que treballen en el món de la comunicació i que, el 
passat 9 de maig, curiosament el dia d’Europa, vam coincidir als camps de 
refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes 
professionals o de voluntariat. 

A la tornada, vam veure clar que havíem de denunciar el que hi havíem vist i 
que havíem de fer alguna cosa per canviar la situació de les persones 
refugiades i migrants. A poc a poc, vam anar sumant complicitats de moltes 
persones que volien donar resposta a l’anomenada “crisi migratòria” que viu la 
Mediterrània. 

Quan vam notar que el projecte estava creixent, ens vam adonar de seguida 
que l’havíem de compartir i que l’havíem d’obrir a la participació de la societat 
civil i les entitats. 

Ara, Casa nostra, casa vostra ja no és ningú en concret i és tothom alhora. 
Som un grup de persones independents i un conjunt d’entitats del país. Som 
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cultura i som societat civil. Som arquitectes, periodistes, obrers, advocats, 
autònoms, persones a l’atur, intel·lectuals i estudiants. I compartim una 
profunda preocupació per la situació que viuen milers de persones migrants i 
desplaçades per força, dins i fora de la Unió Europea. 

Volem acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució 
política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences. Però també 
volem acollir aquelles persones que ja són aquí i segueixen tenint dificultats per 
desenvolupar una vida digna. A totes aquestes persones els volem dir: casa 
nostra és casa vostra. 

 

MANIFEST 

 

Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts 
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb 
persones de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els 
països i de totes les creences. 

Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de 
casa seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic 
i pobresa. Des de l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de 
blindatge de les seves fronteres, més de 35.000 persones han perdut la vida 
intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha convertit en un immens cementiri. 
L’any 2016 ha estat un dels més mortífers. 

Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, 
han restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i 
Europa s’ha consolidat com una gran fortalesa. 

N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i 
buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop 
arriben als nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE, l’exclusió i el 
racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren del 
mapa les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la 
immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè els motius que 
les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin trobar pel 
camí. 

El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 persones 
refugiades en un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què 
es troben aquestes persones, aquest compromís s’està incomplint a hores 
d’ara. D’aquesta manera, el govern espanyol, conjuntament amb altres estats 
europeus, vulneren sistemàticament el Dret internacional així com els 
compromisos adquirits amb la signatura de la Declaració Universal dels Drets 
Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE), entre 
d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i 
les seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant 
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el desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. 
Catalunya té competències en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per 
millorar-les i enfortir-les des d’ara mateix. 

Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES 
INSTITUCIONS CATALANES A: 

1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania 
perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 

2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones 
migrades a Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la 
xenofòbia, la LGTBIfòbia i la violència masclista. 

3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a 
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

4. Treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i 
vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o 
no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. 
Demanem que s’assumeixin compromisos immediats. 

I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva 
veu per tal d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi 
d’actitud de les institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que 
actualment viu la Mediterrània1. 

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

Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”. 

SEGON.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, 
casa vostra 

TERCER.- Notificar del present acord als ciutadans del municipi a través de 
l’espai web i les xarxes socials de l’Ajuntament. 

QUART.- Penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament que inclou “Volem 
Acollir” i el logotip de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. La gràfica serà 
facilitada per part de la campanya “Casa nostra, casa vostra” a l’Ajuntament. 

CINQUÈ.- Realitzar una aportació econòmica mínima de 300 € a la campanya 
“Casa nostra, casa vostra”. 

                                                           
1
 Aquest darrer punt està literalment extret d’una declaració del Parlament de Catalunya l’any 1995 en  

el context de la guerra dels Balcans. 
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Bellaterra, 20 de gener 2017 

Grup Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

Sr. Oltra: Bàsicament la moció és donar suport a la iniciativa d’uns particulars, 

voluntaris davant una Europa que és una vergonya humanitària i intentar 

solucionar lo des de l’acció civil i  forçar els compromís del Govern. Hi ha un 

compromís del 2015 de rebre en dos anys 17.000 persones davant aquesta 

ridiculesa i sabent que, hem segut terra que ha acollit sempre, és terra 

d’inclusió. 

Tots tenim una història de migració, fruit de la Guerra Civil. 

La Unió Europea no fa el que te que fer i l’acció ciutadana és donar suport el 

que les organitzacions no fan. 

La moció que és urgent, es donar suport al manifest, donar li publicitat i fer una 

aportació econòmica de 300.- €, que es pot modificar 

 

Sr. Macarulla: Entenc que el debatre d’aquest Ple no és discutir sobre la 

situació que estan passant els refugiats i, més durant aquest dies, sinó donar 

suport i adherir-se al manifest. Has dit una frase, no referents als acords, que 

per mi no tenen massa que dir, sinó exigir que aquestes persones que ens 

toquen que vinguin, doncs que vinguin ja. Una cosa seria votar els acords i altre 

la frase que has dit. Votar els acords estic d’acord, no tinc cap problema Sobre 

la frase que les persones que tinguin que venir, interessa que vinguin ja; però 

tinc reparo. El tema és complexa. La voluntat de fer venir persones o de decidir 

de fer venir persones és molt senzilla. S’adopta l’acord i venen. Però què es fa 

amb aquestes persones quan vinguin? S’ha de saber que s’ha de fer amb elles, 

s’ha d’estar organitzats, es necessita una infraestructura per acollir los, un 

control, hi ha una gestió darrera que, en temo que no es fa. Si som capaços de 

preparar la collida amb tots els paràmetres de vida, en aquest cas, si que 

vinguin, però em temo que aquestes voluntats polítiques és que vinguin, 500 

persones, 3.000 persones, i què farem, doncs lo de sempre donar lis 400.- € 

mes i ja està. Si hi ha voluntat d’acollida, de preparar lis la vinguda amb totes 

les condicions de vida, estic d’acord. 

No m’he llegit els acords de la moció amb calma, però estic d’acord. Donaré 

llibertat de vot, i votaré a favor. Són acords de sensibilitzar al poder públic, però 

estic d’acord que sigui en la preparació de l’arribada i no solament en donar 

urgència a que vinguin ja que hi ha una decisió política. 

 

Sr. Vàzquez: Des de Gent per Bellaterra donarem la llibertat de vot, per què 

creiem que és un tema de consciència. 
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Sr. Oltra: No més una reflexió. És evident que l’Estat no accepta una quantitat 

del gent sense la certesa que  pot acollir-les. Són ells els responsables. 

Que un Estat permetre entrar a una persona en un lloc és greu. Vigilar, 

controlar a algú que està fugint d’una guerra és trist i, aquests països d’Europa, 

que neix de la guerra més dura, a rail de la Segona Guerra Mundial i en la qual 

ha hagut el major desplaçament de persones. 

Jo sé que l’Ajuntament de Manresa ha contractat tècnics i està preparant 

l’acollida.  

La Generalitat de Catalunya té competències per l’acollida i sap els recursos 

que té. No diem de l’Estat espanyol que amb un dia de gastos militars tenim ja 

l’acollida. 

Tota la por que genera l’arribada de persones de diferent cultura, religió, és 

lògica, perquè la diferència fa por. Però l’argument que pugui entrar gent 

perillosa amb aquests migrants, no és vàlid. Malauradament ha hagut 

agressions a Europa, però no venen de migrants. 

A continuació llegeixo els acords que hem de votar: 

PRIMER.- Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”. 

SEGON.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, 
casa vostra 

TERCER.- Notificar del present acord als ciutadans del municipi a través de 
l’espai web i les xarxes socials de l’Ajuntament. 

QUART.- Penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament que inclou “Volem 
Acollir” i el logotip de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. La gràfica serà 
facilitada per part de la campanya “Casa nostra, casa vostra” a l’Ajuntament. 

CINQUÈ.- Realitzar una aportació econòmica mínima de 300 € a la campanya 
“Casa nostra, casa vostra”. 

 

Votació: S’aprova la moció per unanimitat dels membres assistents. 

07.- PRECS I PREGUNTES. 

No hi ha. 

 

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

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

CERTIFICO. 

EL PRESIDENT,                                                      Dono fe, 

Ramon Andreu Atik 
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