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

EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 9 DE MAIG DE 2013. 

 

A Bellaterra, sent les disset hores del dia 9 de maig de 2013, es reuneixen en la Sala de Plens els 

membres de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària 

extraordinària 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: 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

MONTSERRAT MUÑOZ CASALS (GpB) 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

SILVESTRE IRANZO PARÉS (GpB) 

GUSTAU P. FOLCH I ELOSUA (CiU) 

REMEI GÓMEZ PÉREZ (CiU) 

Excusa la seva absència Miguel Angel Vázquez Heras (GpB). 

La sessió a qué la present acta es refereix es celebra amb el carácter d’extraordinària i en primera 

convocatoria. De quant en ella es va acordar dón fe la Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL 

CARULLA. 

El Sr. President pren la paraula: Abans de comenar el Ple, es retira de l’Ordre del dia el punt 5.- Proposta 
d’interposició del recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès de data 25 d’abril de 2013, publicat al BOP de data 6 de maig de 2013,  d’aprovació definitiva de 
les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2013, pel qual s’aproven l’aportació 
municipal a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra corresponent a l’exercici 2013 i per un import 
de 375.133,84.- euros. 
 

El Sr. Folch pren la paraula: Abans de començar hi ha un problema. La Secretària em corregirà. 

Nosaltres, a temps, vam anul.lar un Ple per no haver-se cumplit el calendari. Els Plens extraordinaris 

urgents, s’ha d’aprovar com a punt la urgencia i des del dia de la convocatòria (dimarts) fins la celebració 

del Ple han de transcorrer dos días hàbils. Doncs, tocaria celebrar aquest Ple el divendres.  

La nostra proposta ara, ja que veiem que es va cumplint  el calendari i que hi ha bona disposició; el 

President pregunta sempre si hi va bé o no la celebració del Ple. No ens aixecarem aquest Ple, però 

volem dir una cosa per que tingueu en consideració si tenim raó. Hi han en aquest Ple tres contenciosos 

contra els acords de l’Ajuntament, de la Generalitat i una denuncia contra persones. Com es un tema 

jurídic, no sé si l’Ajuntament, la Generalitat  i els partits polítics, inclós podría ser CiU perque afecta a la 

Generalitat, podrien impugnarlo per un defecte de forma. Si per un defecte de forma, lis donem una eina 

per que ells puguin tombar els contenciosos….. Nosaltres ho hem consultat. 

Tenim contenciosos si això és una eina per que els contenciosos tomben no haver-hi convocat el Ple en 

forma. 
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Tenim tres opcions: continuem el Ple; per nosaltres, cap problema. Aplacem el Ple per cumplir terminis o 

bé aprovem les actes i els altres temes ho deixem. Es un tema legal. 

El Sr. Ramon Andreu. Fem una consulta de 5 minuts al José Antonio Jiménez. 

Vostes han tingut accés a la información durant aquests dies des de la convocatòria fins a la data d’avui. 

Algú de CiU impugnarà el Ple? Han tingut suficient informació?. 

El Sr. Folch: L’Ajuntament, la Generalitat, persones a les que feu la denuncia poden impugnar-ho. 

El Sr. Andreu: Cancel.lem  el Ple i automàticament convoco, com a President, un Ple extraordinari urgent 

en cinc minuts. 

El Sr. Folch: Faltarà un dia per què estigui be convocat. Nosaltres no ens aixecarem, però hi ha aquest 

risc. 

El Sr. Andreu: Fem una pausa de cinc minuts més per fer una consulta. 

A continuació la Secretària llegeix, l’article 17 de la LLeli 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i 

Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya: 

Article 17. Règim de convocatòries. 

La convocatòria de la sessió de l’òrgan col.legiat, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 

membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat el cas d’urgència apreciada pel 

President o Presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria. 

Sr. Andreu: La convocatòria s’ha fet en 48 hores. Aquest Ple es pot celebrar i no es podrá impugnar per 

aquest tema. 

Sr. Andreu: Iniciem el Ple. 

1.- Aprovació de les actes de les sessions 11.10.2012, 21.01.2013, 11.02.2013 i 19.03.2013 

S’aproven les amb les modificacions apuntades pel Sr. Gustau Folch per unanimitat dels membres 

assistents. 

2.- Proposta d’interposició del recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple ordinari de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de data 21 de març de 2013 i notificat en data 02/04/2013, de 
denegar la petició de l’EMD Bellaterra de reconeixement de la seva propia competència per a la 
prestació del servei de recollida d’escombreries i de denegar la petició de la recaptació de la nova 
taxa d’escombreries i el finançament del cost real del servei. 
 
El President proposa a la Junta de Veïns l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple ordinari  de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès de data 21 de març de 2013 i notificat en data 02/04/2013,  de denegar la petició de 
l’EMD Bellaterra de reconeixement de la seva propia competència per a la prestació del servei de 
recollida d’escombreries i de denegar la petició de la recaptació de la nova taxa d’escombreries i el 
finançament del cost real del servei. 
 
 
 
2on.- Facultar al President per atorgar poder per a pleits i nomenar Procurador que le representi i advocat 
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de defensa. 
 

Debat.- 

Sr. Andreu: Aquest punt té un llarg recorregut. Surt d’una Moció de CiU de buscar una solució per 

incentivar a l’Ajuntament a que la recollida d’escombreries sigui més addient. També surt de tot el Govern 

de Gent per Bellaterra. 

Entenem, que la retallada de l’Ajuntament de Cerdanyola, de per si, de concepte, no és servei mínim que 

sigui asumible. 

Després de converses amb l’Ajuntament, de sis dies de recollida va proposar un detriment a 3 dies. 

L’EMD va fer un estudi. Aquest estudi ja deia que el servei era insuficient i recomenava o bé posar punts 

d’emergència o bé posar 4 dies de recollida, garantitzant 2 dies de rebuig. 

L’Ajuntament no arriba a un acord. No es flexibilitza aixó. Imposa una retallada del servei de 6 dies de 

recollida a 3 dies, un dia de rebuig, provocant a Bellaterra una bruticia, un servei deficient. 

Es demana a l’Ajuntament buscar una solució acordat per tots els grups polítics de l’EMD. Veient que és 

un problema tota la retallada d’acord pressupostari, de rebaixar el cost, es va proposar a l’Ajuntament de 

Cerdanyola que el cost del servei es traspassés a l’EMD que té la competencia de recollida 

d’escombreries i amb aquests diners l’EMD prenia el compromís de millorar el servei. 

El Ple de l’Ajuntament ho nega.  

Entenem que, més des de Bellaterra no es pot fer. Entenem que davant aquest problema evident, negar 

aquesta solució, que no li implica res a l’Ajuntament es dir li sencillament a Bellaterra “no per que no”. 

Veiem que és un problema que els carrers estiguin amb escombreries, que la gent té problemes, que fem 

una enquesta i el nivell de satisfacció surt tremendament baix. Aquest és un servei bàsic que ha de 

garantir o bé el nostre Ajuntament o bé l’EMD, que té la competència. 

Davant aixó no ens queda més remei que presentar el contenciós, perquè una tercera persona, un jutge 

pugui decidir si el servei és suficient i si l’EMD és la que té que donarlo. 

Votació.- 

S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 

3.- Proposta d’interposició del recurs contenciós administratiu contra la resolución del Conseller 
de Territori i Sostenibilitat de 24 de desembre de 2012, i publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de data 4 d’abril de 2013, de modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de 
l’equipament educatiu Ramon Fuster i àmbit discontinu del parc de la Bonaigua-Can Domènec a 
l’EMD de Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès. 
 
 
El President proposa a la Junta de Veïns l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolución del Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de 24 de desembre de 2012, i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 d’abril de 
2013, de modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’equipament educatiu Ramon Fuster i 
àmbit discontinu del parc de la Bonaigua-Can Domènec a l’EMD de Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès. 
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2on.- Facultar al President per atorgar poder per a pleits i nomenar Procurador que le representi i advocat 
de defensa. 
 

Debat.-  

 El Sr. Andreu: Aquest punt és un contenciós contra l’aprovació definitiva de la Generalitat de la 

modificació puntual del Pla General Metropolità, modificació puntual a la zona de l’escola Ramon Fuster. 

Aquesta modificació, per llei, necessita uns requisits, que entenem des de aquesta EMD que no s’han 

complert. Esta modificació està perjudicant i comprometre el desenvolupament urbanístic de Bellaterra. A 

banda d’aixó, està incumplint la llei. 

Per tant, és la via del contenciós administratiu que podrá resoldre i donar llum a la posició si és legal o no 

aquesta modificació. 

La llei de mobilitat obliga a que aquelles noves instal.lacions o ampliacions que tinguin més de mil 

persones tinguin un estudi de mobilitat generada específic per poder modificar el Pla General.  Aquesta 

modificació implica, que una entitat, la competent, Bellaterra, faci un estudi que digui si aquests més de 

mil alumnes que han de venir a la Ramon Fuster hi caben a la mobilitat que actualment existeix en el 

poble de Bellaterra. 

L’EMD encarrega un estudi a l’empresa DOYMO i de l’estudi en surt que actualmente amb vuit-cents 

alumnes hi ha colapse (amb la graduació E) i que la previsió de mil tres-cents alumnes crearà un colapse 

més alt al que hi ha (amb la graduació F). Aquest estudi de mobilitat s’aporta a l’Ajuntament per què 

resolgui el tema de la mobilitat abans de fer l’ampliació. L’Ajuntament ha optat per incorporar un estudi de 

mobilitat realitzat per l’escola Ramon Fuster, on sí veu cabuda a aquests mil alumnes. Aquest Pla de 

mobilitat, per llei, ha de tenir exposició pública de quinze dies. No la ha tingut. S’ha incorporat directament 

a la fase final de l’aprobació que era la Generalitat. 

El Pla de mobilitat no ho ha fet l’EMD. Estem en desacord amb aixó. No ha tingut exposició pública i a 

banda d’això s’ha explicat al Departament d’Urbanisme. Tot i aixó, Urbanisme ho ha aprovat. 

Interposar el recurs contenciós administratiu, creiem que és obligat per defensar els interessos dels veïns 

de Bellaterra. 

Sr. Folch: Ens extranya que la Generalitat ho tiri endavant. Interposar contenciosos contra l’Ajuntament i 

contenciosos contra la Generalitat creiem que es crear enemigs per tota Catalunya. Trobem que són 

massa contenciosos i ara comenÇar a tenir problemes amb la Generalitat, nosaltres no ho veiem. 

Sembla que últimament l’EMD sigui un gabinet jurídic que es dedica solament a interposar contenciosos. 

A la Generalitat la veig més neutra. Si hi ha il.legalitats no crec que l’haguessin aprovat. No ho veiem. 

Posar un contenciós contra l’Ajuntament estem d’acord, contra la Generalitat no. 

El Sr. Andreu: Respectem profundament la vostra visió. Entenem que és un tema de legalitat. 

Evidentment també ens extranya que la Generalitat ho hagi aprovat quan és tan evident que no compleix 

amb la normativa en aquests dos aspectes. 

Votació.- 
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S’aprova la proposta amb cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

4.- Proposta d’interposició del recurs contenciós administratiu contra la resolución del Conseller 
de Territori i Sostenibilitat de 26 de març de 2013, i notificada a l’EMD Bellaterra en data 30 d’abril 
de 2013, de modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’avinguda Joan 
Fàbregas, 32 – 34 de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. 
 
 
El President proposa a la Junta de Veïns l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolución del Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de 26 de març de 2013, i notificada a l’EMD Bellaterra en data 30 d’abril de 2013, de modificació puntual 
del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’avinguda Joan Fàbregas, 32 – 34 de Bellaterra de Cerdanyola 
del Vallès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. 
 
 
 
2on.- Facultar al President per atorgar poder per a pleits i nomenar Procurador que le representi i advocat 
de defensa. 
 

Debat.- 

Sr. Andreu: Aquest punt, per situar-se, és a l’Avinguda Joan Fàbregas 32-34. 

Actualment hi estan fent una activitat docent la Fundació o Associació “El Xiprés”. Es una Associació 

dedicada a la malaltia mental que es diu autisme. 

Actualment en aquest centre, que anteriorment hi havia l’escola Ramon Fuster, escola antic Tagore, 

s’esta fent activitat docent amb aquestes persones autistes. 

La modificació puntual que ha aprovat l’Ajuntament el que fa és, primer canviar l’ús. En lloc de ser ús 

docent aquí es podrá fer ús sanitari residencial. Per altra banda, també, incrementa la diversificació de les 

malalties mentals que hi tindran cabuda en aquesta instal.lació. 

S’ha de destacar que la Fundació “el Xiprés” no es la propietat del terreny, sino que és la Fundació 

Collserola. 

La llei obliga sempre que hi ha canvi d’ús urbanístic a que es faci un estudi d’impacte ambiental. El 

problema està en que aquest estudi no s’ha fet, no existeix. No hi ha cap estudi que, per llei s’ha de fer. 

Aquest estudi ha de veure si el canvi d’ús urbanístic té o no té impacte ambiental acceptable ditre el poble 

de Bellaterra. 

Es una necessitat i una garantia que ha d’haver-hi per que això es pugui fer. Con que aquesta modificació 

del Pla General Metropolità no compleix tampoc amb aquests requisits que pot tenir consequencies en les 

persones que estan vivint a Bellaterra i amb les persones que hauran d’accedir a aquest centre, 

demanem a l’Ajuntament que, anul.li aquest acord, es faci un estudi d’impacte ambiental i, si es positiu 

que es faci convenientment amb les mesures correctores. 

El Sr. Folch. Si s’ha fet o no l’estudi d’impacte ambiental ja ho dirà un jutge. Hem de reflexionar en un 

punt, nosaltres vam estar a la inauguració del Xiprés, coneixem la gent que ho porta. La fundació fa una 

feina social molt bona. Són nois autistes, vol dir que no hi ha problema. Jo crec que socialment posar un 
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contenciós no és bo.  l’EMD és molt insensible en aquest aspecte. Nosaltres aquí demananriem retirar 

aquest contenciós. S’afegeix que hi ha un tema social. Per Bellaterra, tenir una Fundació d’aquest estil 

tendriem que estar orgullosos. Si s’han deixat l’estudi de medi ambient,  tampoc es una industria química, 

que pot tenir un impacte ambiental, jo crec que no caldria posar un contenciós 

 

Sr. Andreu: En part compartim els arguments teus. En part. Tan és així, que vam tenir una reunió amb la 

Fundació El Xiprés amb el director, Sr. Moreno i amb altre càrrec. Vam fer una proposta. No trameteu la 

modificació del Pla General Metropolità, sino modifiqueu la llicència que pugui permetre que, en casos 

puntuals, els alumnes amb autisme que estan a la Fundació “Els Xiprés”es puguessin quedar a dormir, 

però no van acceptar. En aras a buscar una solució perquè és un tema que entenem que és sensible i ho 

és. Es un tema que es fa molta demagógia ràpidament. Van dir que no. Que volien un element tan potent 

com és modificar el Pla General  Metropolità, que els hi permet més edificació i a més els hi canvia l’ús, i 

tot aixó fer-ho sense un estudi d’impacte ambiental i de les mesures correctores que són sempre 

beneficioses tant pels veïns que hi han com els mateixos interns que hi poden haver en el futur en aquest 

centre. 

Per tant, aquesta es la situació en que ens hem trobat. Es una actuació que té component social i 

emocional. Precisament per aixó s’ha de fer bé. I no s’està fent be. Es important fer aquest estudi, és 

important veure si aquí, en un espai tan reduït hi caben tot el que està dient la modificació, tot el que 

s’està aprovant  a la modificació, 32 llits, tot i aixó hi cap en un espai tan reduït. Els malalts mentals no 

solament autisme, tot tipus de malalts mentals severs que està aprovant la modificació en un espai tan 

reduït dintre del poble de Bellaterra. Són addients tant per ells com pels veins que hi ha a Bellaterra? 

Creiem que ho hem de tramitar i ha de haver – hi una resposta clara. 

Votació.- S’aprova la proposta amb cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (GpB) i dos vots en contra de 

Convergència i Unió (CiU). 

 
6.-Proposta d’aprovació de la interposició de la denúncia contra la regidora delegada d’Urbanisme, 
Espai Públic i Ecologia Urbana, Sra. Eulàlia Mimó i Viader i contra altres persones que tinguin 
implicació en els fets contra les accions suposadament il.lícites que se denuncien a l’escrit annexe 
a aquest acord. 
 

El Sr. President eleva a la Junta de Veïns l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar l’exercici de les accions penals i connexes derivades de les actuacions  suposadament 

il.lícites que se denuncien a l’escrit annexe a aquest acord contra la regidora delegada d’Urbanisme, 

Espai Públic i Ecologia Urbana, Sra. Eulàlia Mimó Viader i contra altres persones que tinguin implicació 

en els fets. 

 

Segon.- Facultar al President perquè atorgui poders en nom de l’EMD Bellaterra, així d’amplis com fossin 

precisos en dret, a favor dels procuradors i advocats que lliurament designi. 

Debat.- 
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Bé, aquesta denuncia es posar en coneixement del jutge, del Jutjat de Cerdanyola els fets que estan 

passant en referència a la información de les llicències urbanístiques i les llicències d’activitats que 

necessita l’EMD. 

El conveni de la nostra Entitat literalment diu “L’EMD de Bellaterra ostentará, i tot el conveni està redactat 

en futur, la funció inspectora urbanística i d’activitats”. A partir d’aquí, evidentment,  per fer aquestes 

inspeccions necessitem no només d’una comunicació, com està fent l’Ajuntament, sino de l’expedient 

amb memòries, plànols per poder fer la inspecció. Peró a de més, també s’ha de poder consultar per tots 

els veïns de Bellaterra aquestes llicències aquí a l’EMD. Tant és així que l’Ajuntament de Cerdanyola en 

el full informatiu que dona a tots els veïns de Bellaterra i Cerdanyola per saber la documentació a aportar 

quan volen demanar una llicència, expressament estableix: “Si el veí és de Bellaterra en lloc d’aportar dos 

còpies de la llicència d’obres i d’activitats, n’haurà d’aportar 3 CD per enviar li 1 a l’EMD”. 

Davant d’aixó, ha estat la resposta del silenci. Desprès de demanar 5, 6 vegades algunes llicències s’han 

trasmet a l’EMD. Entenem que quan es demana una cosa i no es respon pot ser un error. Però, si es 

demana 5, 6 i 7 vegades per escrit i no hi ha resposta i la resposta és ja us estic comunicant que hi ha 

una llicència, però no tinc l’obligació de donar-vos l’expedient, evidentment, la facultat inspectora de la 

que és responsable l’EMD, queda bloquejada, i la responsabilitat que tenim des de l’EMD no es pot 

cumplir. 

Posar en coneixement d’un jutge, es buscar un tercer que pugui decidir si hi ha o no culpa o  

responsabilitats. Si després hi han responsabilitats s’haurà que veure si corresponen a l’EMD o a 

l’Ajuntament. 

Sr. Folch: Entenem que les relacions amb l’Ajuntament són difícils, però en l’últim Ple vam renunciar a 

uns diners per quadrar el pressupost amb el de l’Ajuntament, per tenir bona relació. Si fem aquest pas, jo 

no dic si aquesta senyora ha actuat bé o malament, pel que diu el President sembla que no ha actuat bé, 

si ja les relacions són difícils i en l’últim Ple va ver hi un intent d’acceptar aquelles esmenes del 

pressupost per intentar arribar a acords i negociar, si fem aquest pas els tindrem en contra per tot. Tenim 

que ser conscients que vol dir fer aixó, sense posar en dubte tot el que diu el President, si ara és difícil, si 

fem aquest pas la negociació serà imposible. Aquesta és la nostra opinió. 

Sr. Andreu: Les relacions amb l’Ajuntament de Cerdanyola sempre han estat difícils, ja històricament i 

precissament  des de l’EMD s’ha intentat millorar – les sempre, però posant un límit, la legalitat. 

Qualsevol funcionari i càrrec públic que té coneixement d’una il.legalitat té l’obligació de denunciar la, 

posar la en coneixement del jutge. Hem fet molts gestos de bona voluntat (pressupost, escombreries). 

Aquesta és la obligació que tenim. 

Quan la via de la bona voluntat s’acaba no podem permetre il.legalitats. Estem cedint molt davant 

l’Ajuntament (tema escombreries, tema pressupost), però l’Ajuntament té una actitut que és la que és. 

Des de l’EMD que me´s voldriem arreglar temes amb l’Ajuntament dintre de la normalitat i de la legal.litat.  

La bona voluntat de l’EMD ja hi és, però dos no es posen d’acord si un no vol. L’Ajuntament no està obrint 

les portes a poder trobar solucions, sino al revés, les està tancant. Està cometent il.legalitats per 

tancarles.  

Davant d’aixó hem de denunciar i ojalà s’arregli i podem retirar la denuncia. 

Sr. Folch: Sempre hem votat conjuntament (escombreries, pressupost) amb el govern de l’EMD la 

interposició dels contenciosos. Si fem aquest pas, hem de veure com estrategia, si és bo o dolent. 
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Sempre eran contenciosos administratius. Ara estem obrint una línia nova que mai haviem obert, que va 

contra les persones. Traspassem la línia dels contenciosos. Si s’arriba a un acord i es retira la denuncia 

millor per tots. 

Votació.- S’aprova la proposta amb cinc vots a favor de Gent per Bellaterra (Gper B) i dos vots en contra 

de Convergència i Unió (CiU). 

Sr. Folch: Podria explicar perquè es retira el punt 5? 

Sr. Andreu: El punt 5 es retira per què volem aclarir amb l’Ajuntament d’on treu la xifra del traspàs de 

diners a l’EMD. No entenem la xifra. Abans d’entrar en contenciosos buscar algún tipus de solució. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió amb el vistiplau del Sr. President,  sent 

les vint-i-una hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, CERTIFICO. 

 

Vist-i-plau.                                                                                            Dono fe, 

 

EL PRESIDENT                                                                                  LA SECRETÀRIA                                                                              

 


