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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  2/2014 
Caràcter: Extraordinari 
Data:  12 de març de 2014 
Inici:   19:03 h 
Final:  19:22 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Susana Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i portaveu del Grup 
Comarcal del Partit Popular   
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
German Cequier i Bardají 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana 
– Acord Municipal 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Oriol López i Mayolas 
Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida 
Ignasi Martínez i Murciano 
Joan Mora i Alsina 
Joan Moreno i León 
Antonio Moreno i Ureña 
José Maria Moya i Losilla 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Vicenç Sánchez i Soler 
Ignasi Simón i Ortoll 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
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S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Meritxell Budó i Pla 
Pau Olóndriz de Moragas 
Mariona Pons i Rodríguez 
Arnau Ramírez i Carner 
José Santiago i Ariza 
Joan Vila i Matabacas 
Jordi Xena i Ibàñez 

 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i tres minuts amb el següent ordre del dia: 
 

 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 12 de febrer de 2014. 
 
 
MOCIÓ 
   
2. Moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l’autonomia local 

contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització y sostenibilitat de 
l’administració local 

  
 
El president dóna la benvinguda als presents i, tot seguit, passa a l’Ordre del dia: 

 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió de 12 de febrer de 2014. 
   
Vista l’acta de la sessió de 12 de febrer de 2014, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 25 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
MOCIÓ 
  
2. Moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l’autonomia 

local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització y 
sostenibilitat de l’administració local. 

 

Llegida la moció de suport a la presentació del conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització y sostenibilitat de 
l’administració local, que és la que segueix: 
 
“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, 
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruit dels 
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment 
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius 
i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 
ciutadanes. 
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Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços, els ajuntaments mai han tingut un finançament just i 
adequat. Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat 
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les 
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta 
a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis 
que donen els ajuntaments. 
 
Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament 
de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la 
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 
competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 
local perquè els ajuntaments són l’administració més ben preparada per oferir serveis 
de proximitat. 
 
Els ajuntaments volen seguir reivindicant el seu paper per seguir tenint el 
protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del 
benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta la quotidianitat i les necessitats 
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 
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El Consell de Governs Locals de Catalunya, reunit el dia 13 de febrer de 2014, va 
acordar promoure la presentació d’un conflicte en defensa de l’autonomia local contra 
els articles primer i segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), en els termes que preveuen els articles 75bis 
a 75 cinquè de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional 
(LOTC).  
 
D’acord amb l’esmentada LOTC tan sols els municipis i les diputacions provincials 
estan legitimats per interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local, això no 
obstant els consells comarcals es troben directament afectats per la LRSAL, tant per la 
seva condició d’ens locals amb personalitat jurídica pròpia com pel fet d’estar formats 
pels municipis de la comarca. D’acord amb les consideracions formulades es creu 
necessari expressar el rebuig del consell comarcal a la LRSAL i el suport a la 
presentació de l’esmentat conflicte en defensa de l’autonomia local.  
 
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental que 
adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Expressar el rebuig del Consell Comarcal a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local per l’atac 
que comporta contra l’autonomia local, per la seva invasió de les competències de la 
Generalitat de Catalunya i pel model centralitzador i de reducció de serveis que 
imposa. 
 
SEGON.- Donar suport a la tramitació iniciada per ajuntaments i diputacions per a la 
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i 
segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 
de desembre de 2013). 
 
TERCER.- Posar els mitjans personals i materials del Consell Comarcal al servei dels 
ajuntaments de la comarca als efectes de col·laborar en els tràmits de presentació del 
conflicte en defensa de l’autonomia local. 
 
QUART.-Comunicar els acords presos al Consell de Governs Locals de Catalunya.” 
 
 
El president explica que fem aquest Ple Extraordinari amb un punt a l’Ordre del dia, 
que ve donat per una petició que ens van fer al Consell Comarcal per part de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM i la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), que com ja sabeu hi ha molts ajuntaments de Catalunya, però també de l’Estat 
i de diferents colors, que estan aprovant en els seus plens presentar-se com a part per 
a denunciar la inconstitucionalitat de la llei de reforma local aprovada per l’Estat. 
 
Nosaltres considerem que és un tema que s’ha de debatre en aquest Ple per diverses 
qüestions. Una, perquè és un tema totalment municipalista, que afecta directament a la 
gestió i el dia a dia dels nostres ajuntaments, i nosaltres com a entitat supramunicipal, 
creiem que també tenim alguna cosa a dir. Una altra de les raons és que és una llei, la 
qual s’ha aprovat, jo diria, sense massa consens, i amb una forta oposició, no només 
de la majoria de grups polítics, sinò també de sindicats i d’altres entitats, les entitats 
municipalistes, i que crec que també dona peu a que es pugui debatre en aquest 
Consell Comarcal.  
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Dir que la moció que es presenta, si s’aprova, no té cap repercusió a nivell jurídic, i no 
vol dir que el Consell Comarcal es presenti també a aquesta denúncia 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, sinó que més que res és donar 
suport a tots aquells ajutaments de la nostra comarca que han presentat aquest 
recurs. Per tant, sense més, donaria la paraula a cada portaveu dels grups 
representats al Ple i després passaríem a la votació de la moció 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús diu que nosaltres no estarem d’acord amb la 
moció, com no podria ser d’una altra manera, ja que considerem que correspon al 
legislador estatal establir les bases del règim local tant pel que fa als aspectes 
organitzatius o institucionals com en relació a les competències dels ens locals. És el 
Tribunal Constitucional el que a través de nombroses i diverses sentències ha 
interpretat que correspon a l´Estat la competència per establir les bases, no només en 
relació amb els aspectes organitzatius o institucionals, sinó també en relació amb les 
competències dels ens locals constitucionalment necessaris. El legislador estatal pot 
modificar, augmentar o disminuir les competències locals sense que comporti una 
vulneració de l’autonomia local. Per tant, el Grup Popular votarem en contra de la 
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local. Per nosaltres no té cap 
sentit el recurs que s’està plantejant, ja que ignora tant la jurisprudència consolidada 
del Tribunal Constitucional com la recent reforma de la Constitució Espanyola, 
defensada inclús pel PSOE, que ara sembla que es desdiu sempre de les seves 
conseqüències dels propis actes que té, i tampoc suposa una violació de l’Estatut de 
Catalunya, ja que les Comunitats Autònomes deuen adaptar la seva legislació al 
disposat amb carácter bàsic pel legislador estatal, per tant nosaltres estarem en 
contra. 
 
El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa diu que nosaltres votarem a favor, tot i que no se si 
serà d’aplicació a Catalunya en els propers mesos, però bé, en tot cas hi votarem a 
favor. En tot cas, per molt que la llei digui el que digui, tots som conscients que els 
ajuntaments són la institució més propera als ciutadans, és la institució que tenia fins 
ara un mínim de gestió, però no un màxim, per tant cada ajuntament adequava a la 
seva realitat la seva acció. Amb aquesta llei, al final queda tant disminuït que la gestió 
es converteix en una qüestió purament de tràmit, i disminuint absolutament les seves 
funcions. Deixeu-me apuntar una qüestió potser més de Consell Comarcal, que és que 
al final els òrgans polítics sempre acabem parlant de política. Vull dir, que és una 
moció política, que no té efectes jurídics, sinó de suport als nostres municipis, i tot i 
que no és unànime, es porta aquí a debatre i em sembla bé que es porti. Però en tot 
cas estem parlant d’un punt polític, que ja ens agrada que es portin punts polítics aquí 
a discutir. Al final veiem que els estatuts d’autonomia, totes les legislacions 
autonòmiques, tot l’entramat autonòmic queda sempre a mercè d’aquelles prioritats 
que el govern central tingui en cada moment, i si aquest moment ha decidit que els 
ajuntaments han de passar a ser una cosa absolutament diferent, el poder autonòmic 
no té cap possibilitat de defensar-se, suposo que hem de lluitar fins el final, encara que 
creiem que els propers mesos la cosa pugui canviar. 
 
El senyor Ignasi Martínez i Murciano s’incorpora a la sessió. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío diu que el nostre grup també votarem a favor de donar 
suport a aquest conflicte, primer perquè entenem que aquest conflicte no l’hem 
generat ni ciutadans i ciutadanes ni ajuntaments. Tot això deriva, i ho explicava la 
portaveu del PP molt bé, d’una reforma constitucional, que el que diu és que s’ha 
d’acabar amb el deute costi el que costi, caigui qui caigui, i que situa com a culpables 
d’aquest deute els eslabons més petits, els últims eslabons de la cadena. És curiòs 
que aquells que no tenen capacitat de resoldre la crisi tenint tots els mecanismes a la 
seva disposició, com especialment és el govern central, pretenguin culpabilitzar 
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d’aquesta situació a aquells que no tenen recursos per resoldre-la i que encara estan 
fent massa pels pocs recursos dels que disposen, que són els ajuntaments. No 
insistiré gaire en el que tots hem sentit i repetit en els nostres plens municipals, és un 
atemptat contra l’autonomia local, és un atemptat també contra l’autonomia de 
Catalunya i suposa, no només que sigui un disbarat, sinò que és un pas totalment al 
contrari del que estan fent la resta de països de la Unió Europea, el que estan fent és 
enfortir les estructures de govern més properes als ciutadans, per donar millor 
resposta, per permetre una major permeabilitat de les polítiques i de l’opinió ciutadana 
a l’hora de donar respostes més adequades. Mireu, desde el nostre grup entenem que 
cap llei és casual, que totes tenen una argumentació que és la que s’explica, i una 
argumentació que no s’explica, i que aquesta llei és una part més, una continuació, de 
les moltes reformes que està fent el Partit Popular en tots els sectors de la societat, i 
que va adreçada exclusivament, pràcticament, a privatitzar serveis públics. És la 
continuació del model d’Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, en el qual s’han 
anat privatitzant hospitals, centres de salut, sistema educatiu... Afortunadament, la 
justícia està començant a fallar a favor de la ciutadania i en contra d’aquest model i a 
això apel·lem avui, a que la justícia digui que aquest model no només és una 
barbaritat, sinó que és inconstitucional. Jo vull acabar demanant al Partit Popular que 
reconsideri el seu vot, perquè els consellers comarcals que estem aquí estem en 
qualitat de regidors, de regidores, alcaldes i alcaldesses, i som perquè ens han escollit 
ciutadans dels nostres municipis que volen que defensem els seus interessos, i 
nosaltres sempre ho hem dit, primer som representants del nostre municipi i després 
del nostre partit. Potser avui és un dels dies que es veu més clar si representem als 
ciutadans o representem als partits. Jo us demano, amb la confiança que us tinc 
personalment, que reconsidereu el vot, i que voteu per representar els ciutadans i no 
per representar el vostre partit. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri diu que aquesta llei tan criticada per tantíssima 
gent, irònicament té un costat positiu, i és que ha aconseguit posar d’acord al govern 
de la Generalitat, a les quatre Diputacions, les entitats municipalistes, les centrals 
sindicals encapçalades per UGT i CCOO, la majoria dels partits polítics... i per tant, 
alguna cosa deu tenir que tots ens posem d’acord per anar en contra d’aquesta llei. De 
fet, envaeix competències, pretén recentralitzar serveis i vulnera molts principis, també 
l’Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola i inclús legislació europea. De fet, el 
Consell de Garanties Estatutàries ha elaborat un informe en el que detecta 24 
aspectes d’aquesta llei que van en contra de competències de la Generalitat. Fixeu-
vos, que retira competències d’escoles bressol, per exemple, de centres de música, de 
serveis socials, de recollida de residus, de programes municipals de lleure educatiu, 
com poden ser els casals, els centres d’esplai, d’escoles municipals d’art, d’escoles 
d’adults, de formació professional, de consells escolars municipals... De fet, el que fa 
és allunyar la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i això és un 
contrasentit, les polítiques de proximitat han de prendre les decisions precisament amb 
proximitat, i el que fa aquesta llei és allunyar la capacitat de decisió. Per tant, per tots 
aquests motius, trobem que és un autèntic contrasentit i el grup comarcal de 
Convergència i Unió votarà a favor de presentar aquesta moció. 
 
El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez diu que tots els que estem en aquesta taula som 
electes locals, i molts amb altres responsabilitats com són alcaldes o regidors, i per 
tant tots sabem el que significa dedicar-se a la política local i els sacrificis i la dedicació 
que això suposa a molts de nosaltres. Ho som perquè ens han escollit els ciutadans, 
per tant no és que siguem una administració més, no som un òrgan administratiu, som 
governs, i membres d’ajuntaments, i per tant formem part de la sobirania popular, en 
tant que a les urnes s’ha dotat d’aquesta capacitat als electes locals. Feia molt de 
temps que els diferents ajuntaments de tots els colors demanàvem una reforma de 
l’administració local, però en cap cas anava en aquest sentit. Demanàvem més 
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claredat competencial, millor dotació de recursos, demanàvem dignificar en definitiva 
la funció dels electes i, sobretot, demanàvem que s’apliqués el principi de 
subsidiarietat, i que des de l’administració més pròxima a la ciutadania fòssim 
capaços, tinguèssim més capacitat, de donar millor resposta a les necessitats dels 
ciutadans. Aquesta reforma va justament en el sentit contrari. Per començar, sorgeix 
del Ministeri d’Economia i Hisenda, i no pas des del d’Administracions Públiques, la 
qual cosa ja demostra bastant l’esperit que guia les reformes que es proposen no 
tenen res a veure amb el de l’administració, sinó amb una falsa pretensió de reduïr el 
dèficit i propiciar l’estalvi, quan tots sabem que les conseqüències d’aquesta llei en cap 
cas seran ni reduïr el dèficit, que els ajuntaments no en tenim, ni facilitar l’estalvi, sinó 
és per la via de la privatització de serveis. Per tant, aquesta llei va justament en el 
sentit contrari no només del que demanàvem els electes de la majoria de les 
administracions locals d’Espanya, sinó que a més va en contra, i en dret comparat, del 
que estan fent la resta de països d’Europa. Només cal mirar la reforma local que es va 
fer a França fa dos anys, la que s’ha fet a Itàlia, malgrat és també molt lesiva per les 
administracions locals, o la que es va fer a Alemanya fa ara aproximadament cinc 
anys. Cap d’aquestes reformes de l’administració local és tan lesiva ni modifica tant el 
marc normatiu i competencial de les administracions locals d’aquests països. Des 
d’aquest punt de vista, a Catalunya sí que s’han fet els deures, com a mínim 
parcialment. D’una banda, la llei de governs locals, recenment aprovada pel govern de 
la Generalitat, que malgrat hi ha aspectes que, per exemple, pel que afecten a aquesta 
institució segurament podríem discrepar, però sobretot a l’Estatut d’Autonomia del 
2006, que sí que marca clarament un marc competencial pels ajuntaments i per les 
administracions locals. Per tant, a Catalunya sí que hem tractat la reforma de 
l’administració local d’una manera diferent, que crec que és moment de defensar-ho, 
no oblidem que l’Estatut d’Autonomia és una Llei Orgànica mentre que la llei que s’ha 
aprovat és una llei ordinària. Des d’aquest punt de vista, i com s’ha dit abans, aquesta 
reforma ha aconseguit la unanimitat contrària de tot l’arc parlamentari amb l’excepció 
del PNV per les raons que tots sabeu. I això vol dir que lleis canvien lleis, si tot l’arc 
parlamentari hem coincidit en que aquesta reforma no es pot mantenir en el temps i 
majoritàriament tots els ajuntaments de l’Estat, bé perquè estan governats per 
qualsevol dels partits que estan en contra d’aquesta reforma, bé perquè les oposicions 
sumades aconsegueixen tenir la majoria per aprovar el recurs, estem aprovant 
majoritàriament portar aquesta reforma de l’administració local al Tribunal 
Constitucional. Però encara que el TC acabés validant aquesta reforma, lleis canvien 
lleis, i el compromís és que així que canvïi el govern de l’Estat aquesta reforma no pot 
mantenir-se en el temps. Des d’aquest punt de vista, dir que, evidentment, el grup 
socialista del Consell Comarcal dóna suport a aquesta moció, que és política, 
evidentment totes les mocions són polítiques, però té especial sentit en el Consell 
Comarcal perquè els consells comarcals formen part del sistema d’administració local 
de Catalunya i en tant que administració local, la reforma que afecta els ajuntaments 
també ens afecta molt directament a nosaltres, com a Consell Comarcal, i per això té 
especial sentit que el Consell Comarcal es pronuncïi en aquest sentit i en aquesta 
moció, per tant, com he dit, el vot és favorable del grup socialista en aquesta moció. 
 
El president diu que, per acabar, dues coses, hi ha dues paraules que no he trobat en 
tota la llei, una és la de governs, governs locals no surt. L’altra que no surt tampoc és 
el valor social, surt valor econòmic, euros... però valor social no surt. El valor social, 
evidentment té un cost econòmic, però això té el valor social. Crec que la mancança 
d’aquestes dues paraules diu tot del sentit d’aquesta llei. Tampoc surt una altra, la 
proximitat. Ja són tres. Per tant, pel que s’ha manifestat aquí, i tenint en compte el que 
ha comentat el portaveu de ICV, es manté tothom en el seu sentit del vot? 
 
Els portaveus assenteixen i es passa a la votació. 
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La moció s’aprova amb els 24 vots a favor del senyors Joaquim Brustenga i Etxauri, 
Maria Assumpció Camps i García, Andrea Canelo i Matito, Josep Casasnovas i 
Vaquero, German Cequier i Bardají, Daniel Cortés i Martín, Montserrat Cots i Àlvarez, 
Miquel Estapé i Valls, Joaquim Ferriol i Tarafa, Rosa M. Isidro i Ortega, Francisco 
Manuel León i Cuenca, Oriol López i Mayolas, Jordi Manils i Tavío, Ignasi Martínez i 
Murciano, Joan Mora i Alsina, Joan Moreno i León, Antonio Moreno i Ureña, José 
Orive Vélez, Martí Pujol i Casals, Antonio Rísquez Caballero, Pere Rodríguez i 
Rodríguez, Vicenç Sánchez i Soler, Ignasi Simón i Ortoll i Manel Vila i Valls, els 2 vots 
en contra de la senyora Susana Calvo i Casadesús i el senyor José Maria Moya i 
Losilla i cap abstenció. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i vint-i-dos minuts de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros      José Orive Vélez 
Secretari accidental     President 
 


