
ACTA  07/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2015. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:30 hores del dia 4 de setembre  
de 2015, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària en 
primera convocatòria sota la presidència de 
l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Badia Piqué, i 
l’assistència dels vocals que es relacionen al 
marge. 
  
Actua com a Secretària, la que ho és de la 
Corporació Sra. Montserrat Morera Camprubí. 
 
 

 Assistents  
   
Presidenta: Montserrat Badia Piqué  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
Excusa:    
 

 
M.Carme Cirera Artigas  
Vicenç Massana Codina 
Sandra Torres Sabata 
Pere Farré Capel 
Xavier Altadill Peiró 
 
Pere Canal Martí 
 
 

 

 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
Ordre del dia: 
 
 

1. Aprovació , si s’escau, de les actes de les sessions de data 13 de juny i 10 de juliol de 
2015. 

2. Pressa de possessió de la Sra. Sandra Torres Sabata com a regidora de l’Ajuntament 
de Vilada per al Grup Junts per Vilada – Acord Municipal (JpV-AM) 

3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 05/2015 al 18/2015. 
4. Donar compte del Decret 06/2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2014 
5. Donar compte de la renovació i ampliació de la pòlissa de crèdit amb Catalunya 

Caixa. 
6. Aprovació, si s’escau, del compte General de l’exercici de 2014. 
7. Aprovació, si s’escau, dels representants de la comissió municipal de delimitació de 

l’Ajuntament de Vilada 
8. Aprovació, si s’escau, de les festes locals de l’any 2016. 
9. Nomenament, si s’escau, del Jutge de Pau titular i suplent del Municipi de Vilada 
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10. Adhesió, si s’escau, de l’Ajuntament de Vilada a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

11. Adhesió, si s’escau, al pacte d’alcaldes/esses envers la reducció d’emissions de CO2. 
12. Moció de suport a la creació de la prestació “garantia +55”, proposta impulsada pe la 

UGT de Catalunya. 
13. Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats 

financeres i altres grans empreses. 
14. Moció de suport al Correllengua 2015. 
15. Precs i preguntes. 

 
 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions de data 13 de juny i 10 de juliol de 
2015. 
 
El Sr. Pere Farré diu que les paraules del Ple de l’acta 05/2015 son buides de contingut i vol que 
consti que el que es va fer, va ser negar la paraula a tots els regidors. 
 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que del que es tracta en aquest punt es esmenar alguna omissió 
i no fer valoracions. 
 
Diu el Sr. Perer Farré que es va negar la paraula a tots els regidors, i això no consta en l’acta. 
 
Respecte a l’acta 06/2015, el Sr. Pere Farré reclama l’informe jurídic de no incompatibilitat entre 
les retribucions de l’Alcaldessa com a tal i la seva professió personal. 
 
La Sra. Montserrat Badia diu que a la pagina 7 hi ha un error material. On diu “Regim de 
dedicació exclusiva” ha de dir “Regim de dedicació parcial”. 
 
Incorporades aquestes observacions, les actes son aprovades per UNINIMITAT. 
 
 
2.- Pressa de possessió de la Sra. Sandra Torres Sabata com a regidora de 
l’Ajuntament de Vilada per al Grup Junts per Vilada – Acord Municipal (JpV-AM) 
 
 
Demana el Sr. Pere Farré si la regidora electe ja ha fet la declaració de béns. 
 
Atès que la resposta es negativa, s’interromp el Ple fins a la seva realització. 
 
Essent les 19:45 es re emprèn el ple de la Corporació, havent la regidora electe  realitzat les 
declaracions corresponents per poder prendre possessió del seu càrrec. 
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El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 707/1979, de 5 
d'abril, regulador de la fórmula per a  la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques: 

 
 «Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec de Regidor de l'Excm. Ajuntament de Gironella, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l'Estat». 

 
La Sra. Sandra Torres Sabata,  respon HO PROMETO. 
 
I a continuació passa a incorporar-se al Plenari com a regidora de l’Ajuntament de 

Vilada. 
 
 
3.- Donar compte dels Decrets D’alcaldia. 
 
Es dona compte els decrets d’alcaldia el número 5 al 18 
 
4.-  Es dona compte del Decret 06/2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2014 
 
Es dona compte del Decret 06/2015 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2014. 
 
5.- Es dona compte de la renovació i ampliació de la pòlissa de crèdit amb Catalunya 
Caixa 
 
Es dona compte del Decret 18/2015 de renovació i ampliació de la pòlissa de crèdit amb 
Catalunya Caixa. 
 
6.- Aprovació, si s’escau, del compte General de l’exercici 2014. 
 
El Sr. Pere Farré  opina que hi va haver bona gestió al 2014 i així ho reflecteixen els comptes. 
 
La Sra. Montse Badia, diu que el seu grup votarà a favor amb la reserva de no estar d’acord 
amb la gestió realitzada 
 
Després de la votació, la proposta queda aprovada amb el següent resultat: 
 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  2 vots a favor  
     2 abstencions  
CIU     2 vots a favor 

 
 
 
7.- Aprovació, si s’escau, dels representants de la comissió municipal de delimitació 
de l’Ajuntament de Vilada. 
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Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local sol·licitant la designació dels 
representants de la Comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de Vilada. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar com a representants de la Comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament 
de Vilada: 
- Presidenta: Montserrat Badia Piqué, Alcaldessa 
- Vocals:   Carme Cirera Artigas 

  Vicenç Massana Codina 
- Secretaria: La de la Corporació 
- Tècnic municipal: Lluis Minoves Pujols 

 
Segon.- Facultat a l’Alcaldessa tant ampliament com en dret sigui possible per l’execució dels 
presents acords. 
 
No obstant així, el Ple de la Corporació decidirà en superior criteri. 
 
 
El Sr. Pere Farré fa l’observació que recorda que en aquestes comissions hi incloïen un regidor 
de l’oposició. 
 
Li puntualitza la Sra. Montserrat Badia que en aquell moment es va demanar, però se’ls hi va 
denegar. 
 
Desprès de la votació la proposta queda aprovada PER UNANIMITAT 
 
 
8.- Aprovació, si s’escau, de les Festes Locals per l’any 2016. 
 
Atès que per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya es 
sol·licita a aquest Ajuntament la proposta de les festes locals per a l’any 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Aprovar per a l’any 2016 les següents festes locals: 
 

- 23 de juny de 2016 
- 9 de desembre de 2016. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri 
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El Sr. Xavier Altadill, diu que votarà en contra de la festa proposada el 9 de desembre perquè 
no la troba justificada. 
 
Després de la votació la proposta queda aprovada amb el següent resultat: 
 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  4vots a favor   
CIU     1 vots a favor i 1 vot en contra 

 
 
9.- Nomenament, si s’escau, del Jutge de Pau titular i suplent del municipi de Vilada. 
 

Vist l’escrit del Tribunal Superior de Justícia en relació al nomenament de Jutge de Pau 
Titular i Substitut ja que està pròxima la finalització del mandat de quatre anys.  

 
Vist que amb data 9 d’abril de 2015 es remet al Jutjat de Primera Instancia i Instrucció 

de Berga i en data 20 d’abril de 2015 apareix inserit l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, l’ Edicte del Sr. Alcalde de l’ Ajuntament de Vilada, pel que s’ obre període de 
presentació d’ instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, en el Municipi 
de Vilada.  

 
Sent exposat l’ Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en tauler d’ anuncis de l’ 

Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Berga i en el propi Jutjat de Pau 
des del 20 d’abril de 2015 al 12 de maig de 2015. 

 
Vist que amb data 12 de maig de 2015 va finalitzar el termini de presentació de 

sol·licituds, amb el següent resultat: 
 
1. Sr. Joan Casóliva Media 
2. Sra. Mireia Comellas Pujol 
 
Acte seguit es procedeix a la votació per vot secret dels regidors de la Corporació. 
 
Realitzada la votació per a l’elecció del Jutge de Pau, Titular i Suplent del Municipi de 

Vilada, essent el resultat: 
 
JUTGE TITULAR 
 
1. Sr. Joan Casóliva Medina: 2 vots 
2. Sra. Mireia Comellas Pujol: 4 vots 

 
JUTGE SUBSTITUT 
 
1. Sr. Joan Casóliva Medina: 0 vots 
2. Sra. Mireia Comellas Pujol: 0 vots 
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Vist l’ informe de Secretaria de data 26 de març de 2015, de conformitat amb els 

articles 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, de Bases del Règim Local, així com amb l’ article 
6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple, per MAJORIA ABSOLUTA 

 
 

ACORDA 
 

PRIMER. Nomenar a la Sra. Mireia Comellas Pujol, amb DNI núm. 77742411L 
domiciliada a Vilada, C/ Pau Casals número 2, qui disposa del títol de Técnic Especialista 
Superior en Protocol i Relacions Institucionals, de professió Responsable de vendes i 
d’esdeveniments a la cadena de restauriacó Grup Carles Abellan, com a Jutge de Pau titular. 

 
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció del 

Partit Judicial de Berga, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 
6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau)». 
 
 
10.- Adhesió, si s’escau, de l’Ajuntament de Vilada a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
 
 
Vista la moció presentada pe el grup Municipal de Junts per Vilada – AM en relació a l’adhesió 
de Vilada a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), i que s’adjunta a aquest 
acord, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 
14 de desembre de 2011 
 
SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
TERCER.-  Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
QUART.- Delegar en el Regidor Vicenç Massana Codina per representar aquest Ajuntament 
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
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Diu la Sra. Montserrat Badia que es una moció que presenta l’Equip de Govern a instància 
d’ERC. 
 
El Sr. Pere Farré demana poder votar per separat els punts de l’acord. 
 
Acceptada la proposta, després de la votació, aquesta queda aprovada de la següent manera: 
 
ADHESIO: UNANIMITAT 
 
REPRESENTANT, Sr. Vicenç Massana:  
 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  4vots a favor  
CIU     2 vots en contra, ja que el Sr. Pere Farré entén 

que el representant hauria de ser el de la llista més votada 
 
Diu el Sr. Vicenç Massana, que aquesta moció l’haguessin pogut presentar ells en el seu 
mandat. 
 
 
11.- Adhesió, si s’escau, al pacte d’Alcaldes/esses envers la reducció d’emissions de 
CO2. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de 
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes 
amb moltes ciutats europees. 
 
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es port abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. Es per això que s’ha 
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de politiques energètiques sostenibles i cal 
recolzar els seus esforços. 
 
L’Ajuntament de Vilada té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de politiques eficaces per a 
reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes 
d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la  promoció de 
fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la 
UE (MARÇ 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins a l’any 
2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l¡adopció dels següents, 
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ACORDS: 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Vilada fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 220 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori del 20 % a 2020 
mitjançant a la creació de plans d¡acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
 
 SEGON.-  L’Ajuntament de Vilada es compromet a elaborar en Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
en un ermini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte, L’abast del document respondrà 
a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió 
europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per 
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport. 
Regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Vilada es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les 
fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
QUART.-  Comunicar els presents acords a la Direcció General d’energia de la Unió Europea via 
l’Oficina del Pacte d’Alcaldes/esses i a l’àrea de Territori i sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona per fer possibles les tasques de suport i coordinació. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
 
 
El Sr Pere Farré diu que és molt fàcil adherir-se a aquest pacte, quan ja hi ha la feina feta. 
 
Desprès de la votació la proposta queda aprovada PER UNANIMITAT 
 
 
12.- Moció de suport a la creació de la presentació “garantia+55”, proposta impulsada 
per la UGT de Catalunya. 
Vista la moció que s’adjunta en aquesta proposta d’acord, envers el suport a la proposta 
anomenada “Garantia +55” que significa la creació de la prestació per a persones de més de 55 
anys que es tronin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. 
 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada “Garantia 
+55”. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
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Després de la votació, la proposta queda aprovada PER UNANIMITAT 
 
 
13.- Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d’entitats 
financeres i altres grans empreses. 
 
Vista la moció envers l’aplicació de diferents mesures per evitar la desocupació permanents dels 
immobles i que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-. Aprovar la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat 
d’entitats financeres i altres grans empreses, i que consta en l’expedient. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
 
El Sr. Xavier Altadill,  fa les següents observacions: 
 

1) No han vist la moció, malgrat que es digui en la proposta. 
La Sra. Montserrat Badia diu que la informació estava a la seva disposició a les oficines 
municipals. Informa que per als propers plens es passarà tota la informació pels mitjans 
informàtics. 

2) Hi ha punts d’incongruència Juridica: 
a. Consideració d’immobles: Si s’està parlant d’afavorir que no hi hagi vivendes 

desocupades, un paller, un pàrquing, etc.... també són immobles. Per tant, 
entén que s’hauria d’emprar el terme “Vivendes” 
Diu el Sr. Vicenç Massana que del que es tracta és d’utilitzar el terme 
“Habitatge”. 

b. Grans empreses: A partir de quan s’entén que és una gran empresa? 
Diu la Sra. Montserrat Badia que s’ha de desenvolupar aquest aspecte amb 
una normativa posterior que actualment no té Vilada 

 
Respecte al contingut de la moció el Sr. Pere Farré diu el següent: 
 

- Les mocions son declaracions d’intencions per donar suport a temes que s’escapen de 
l’àmbit municipal., El que s’hauria de fer és la redacció d’una ordenança al respecte. 

- Qui establirà les sancions? En quin cos judicial? Que es perseguiran (immobiliaris (clau 
21,....)? Quants casos de desnonament hi ha al municipi que justifiquin aquesta 
actuació? Les inspeccions físiques es faran amb ordre judicial? Quines seran les dades 
rellevants de l’Administració per determinar que un habitatge esta desocupat (consum 
d’aigua, llum) ? Es parla nomes de pisos, cases; o es pretén ampliar a naus industrials? 
Cal dir que aquí hi ha moltes segones residencies; les gestionarà l’Ajuntament o alguna 
immobiliària amiga (Portal 9)? 
Amb aquesta observació el Sr. Vicenç Massana li diu que s’ha passat. 
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Diu el Sr. Pere Farré que, el tema és que hi ha moltes incògnites i creu que la moció no 
esta ben presentada. El que s’ha de fer és un reglament o una ordenança municipal. 
 
Li diu la Sra. Carme Cirera que, tal i com ha comentat l’alcaldessa, està previst fer una 
regulació municipal del tema. 

 
Desprès de la votació la proposta queda aprovada amb el següent resultat: 
 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  4 vots a favor  
CIU     2 vots en contra. 

 
 
14.- Moció de suport al Correllengua 2015. 
 
Vista la proposta de moció de suport al Correngua 2015, que s’adjunta amb aquest acord. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana 
i a favor de la seva unitat. 
 
SEGON.-  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 
activitats programades. 
 
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta Corporació. 
 
QUART.-  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
 
Desprès de la votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT 
 
Acte seguit i essent les 20:20 el Sr. Vicenç Massana abandona el Ple. 
 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
 
El Sr. Pere Farré fa els següents precs i preguntes: 
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1) Digitalització de dades: Es va fer en el seu mandat una digitalització, primer dia a dia i 
desprès enrere. Per tant, si inicialment la documentació dels Plens es troba en suport 
informàtic o escanejada, no entén quin és el problema per enviar la documentació 
integra i permetre que tots els regidors disposin de l’ informació. Vol que quedi 
constància del contingut dels articles que regulen que els regidors han de disposar de 
la documentació integra i antecedents per desenvolupar les seves funcions. 
La Sra. Montserrat Badia li fa l’observació de que ha tardat en aprendre’s la legislació: 
tenint en compte que ha estat 8 anys a l’Ajuntament en els quals la informació nomes 
era a uns quants regidors. 
El Sr. Pere Farré  fa el prec de que per a futures convocatòries del Ple puguin disposar 
de la documentació integra en rebre la convocatòria. 

2) Quina justificació té no pagar petites factures de serveis realitzats per empreses del 
municipi? Hi ha factures del juny i juliol que encara no han estat pagades. A l’Arqueig 
de caixa hi havia disponibilitat i nosaltres sempre hem entès que a l’hora de pagar, la 
prioritat la tenen els empresaris de Vilada. Per tant demana la relació de les factures 
entrades i pagades per corroborar aquests fets. 
Li diu la Sra. Montserrat  Badia que per aquests temes presenti instàncies, i no faci 
servir aquest punt de l’ordre del dia per aquests temes. 
Diu el Sr. Pere Farré que hi ha instàncies que encara no s’han contestat. 

3) Quin és el preu del clor? 
4) La Sra. Emma Badia ha complert la sentència que l’obligava a retornar diners a 

l’Ajuntament? 
 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que aquestes preguntes es contestaran al proper Ple. 
 
Finalment el Sr. Pere Farré fa el següent prec: 
- Quan algun veí  del municipi ve a l’Ajuntament i manifesta que un seu veí està fent 

obres i el molesta, això és una denúncia oral i s’hauria de comprovar els fets; i te’l vas 
treure de sobre 

 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 20 hores i 30 minuts la Sra. Alcaldessa dona 
per acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
                  L’Alcaldessa 

 
 
 
 
 

 
                      Montserrat Badia Piqué 
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