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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           4 de març de 2010 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

SANTIAGO MARTÍ DIAZ 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARIA BOVER I CASANOVAS 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
No assisteix: 
Cap 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les 20:00 
hores del dia 4 de març de 2010, es 
van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió de caràcter 
Extraordinari, en primera convocatòria, 
del ple de l'Ajuntament. 
 

Obert l’acte per la presidència, 
es procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
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1. EXPEDIENT CONCERTACIÓ OPERACIONS DE CRÈDIT 
 
    El pressupost general de l’exercici actual, inclou en les seves previsions, d’un 
programa d’inversions, finançades a part d’ingressos ordinaris, subvencions d’altres 
administracions, quotes urbanístiques, etc., d’una operació de crèdit. 
 
    Examinat l’estat d’execució de les inversions fins el dia d’avui que es troben en fase 
de realització, i a fi de complir puntualment en el pagament dels serveis i obra 
executada. 
 
    Vist així mateix, l’informe del Cap de Serveis Econòmics i l’informe financer 
d’Intervenció municipal i de conformitat amb els mateixos, 
 
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, la concertació dels següents 
préstecs: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Concertar amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, un préstec amb les 
següents condicions : 
              Import :         150.000,-- euros 
              Interès :               0 % 
              Anualitats :        10, i acceptació del conveni regulador del préstec. 
 
2.- Concertar amb el Programa Crèdit Local Diputació/Caixa de Catalunya, un préstec 
amb les següents condicions : 
             Import :        335.000,-- euros 
             Interès: Euribor a 3 mesos + 1,90 % Rev. Trimestral 
             Termini incloent la carència: 10 anys 
             Sense comissions 
             Acceptació de la subvenció de 46.671,16 euros, destinats als interessos, i 
acceptació del conveni regulador del préstec. 
 
Les operacions es mantenen dins dels marges de càrrega financera autoritzats per les 
disposicions vigents. 
 
L’alcalde explica que per dur a terme el programa d’inversions que és de 3.716.470€, 
una part ha de ser finançada amb crèdit, en un cas per un sistema d’ajut de caixa, 
sense interessos, i en l’altre amb interessos però subvencionats en la seva totalitat.  
 
El Sr. Brustenga diu que a la Comissió Informativa es va informar que els dos crèdits 
eren per atendre certificacions d’obra executades i les que hi hauria properament. 
A la comissió es va demanar la relació de factures que es preveia que caldria fer front, i 
se l ‘hi ha passat la relació del programa d’inversions del pressupost, que no s’ajusta a 
la seva petició. El seu grup no hi podrà donar suport perquè no saben a què es 
destinarà el crèdit. 
 
L’alcalde explica que l’ajuntament té caixa única, i referent al document, hi ha una part 
d’inversions del programa del pressupost, i una de les inversions concretes és 
l’equipament de joves. 
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El Sr. Brustenga diu que si s’han demanat 485.000€, una xifra concreta, és perquè es 
deu conèixer a què va destinat. I insisteix que no se’ls va donar allò que havien 
demanat. 
 
L’alcalde diu que l’import sol·licitat és el que ha pogut determinar-se a partir de les 
necessitats d’inversió, i que s’avança la sol·licitud de crèdit per poder pagar als 
diferents proveïdors més aviat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 7 vots a favor d’I-ERC i PSC, 1 
abstenció de PP i 5 vots en contra de CIU. 

 
 

2. PROPOSTA D'ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES 

Vist el manifest elaborat per la Federació de Municipis de Catalunya  i la Diputació de 
Barcelona en relació al 8 de març de 2010, dia internacional de les dones “100 anys 
fent possible la igualtat”, recordant que fa 100 anys Clara Zetkin va llançar la proposta 
d’aquesta celebració amb l’objectiu de promoure el sufragi universal femení, la pau i la 
llibertat per a tothom. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’atenció a les persones i 
participació ciutadana 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al Manifest  
elaborat per la Federació de Municipis de Catalunya  i la Diputació de Barcelona en 
relació al 8 de març de 2010, dia internacional de les dones “100 anys fent possible la 
igualtat”, 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Federació Catalana de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Diputació de Barcelona. 

La Sra. Anna Arnella explica el manifest elaborat per la Federació i la voluntat de 
donar-hi suport. 

L’alcalde considera que és oportú aquesta contribució, adherint-se al Dia Internacional 
de les dones. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

 
3. RENÚNCIA D'UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D'INDEPENDENTS-

ERC-AM 
 

L’alcalde informa als regidors que el Sr. Santi Martí i Díaz, per motius personals, ha 
presentat la renúncia al càrrec de regidor d’aquest ajuntament, així com a les 
obligacions derivades de l’esmentada condició.  
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En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentat pel Sr. Santi Martí i Díaz, 
del grup municipal d’Independents- ERC.  
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui 
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que 
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.  
 
El Sr. Santi Martí intervé per explicar els motius de la seva renúncia al càrrec de 
regidor i per fer un repàs a la seva trajectòria política. En aquest sentit té unes paraules 
d’agraïment al poble de Santa Eulàlia: als amics que hi ha trobat, amb qui conviure. Hi 
va venir voluntàriament fa 18 anys i s’ha convertit en el seu poble. Quan va venir era un 
poble més petit i gairebé tothom era del poble, i això ha anat canviant al llarg dels anys. 
Ha estat regidor 3 legislatures, la primera a l’oposició i després al govern,. I en aquest 
sentit vol agraïr als 3 alcaldes amb qui ha compartit aquestes legislatures, pels seus 
mèrits i pel servei prestat al poble. Amb l’alcalde Jaume Dantí, va ser regidor de Medi 
Ambient i d’Habitatge, i es va posar en marxa una nova política de residus que va 
significar un gran salt endavant. També es va implementar una nova política de l’aigua, 
per a prevenir èpoques de sequera i en bona part la va evitar a Santa Eulàlia.  
Amb l’alcalde Enric Barbany, com a regidor d’Obres, Activitats i Habitatge s’ha pogut 
continuar aquesta política de l’aigua i seguir el cicle, així, s’ha invertit en nova xarxa de 
clavegueram, i s’han fet les inversions necessàries: camins, passera, plaça CAP, etc.  
Vol agrair als companys de govern la bona sintonia en el tractament dels temes i en les 
decisions finals, i també als grups polítics que donen suport al govern, que aporten 
idees i permeten que la convivència sigui agradable.  
En els dos últims governs s’ha produït un salt qualitatiu fonamental per la vida del 
poble, i és per ell un honor haver participar des de la primera fila.  
Els motius de la seva renúncia, que mai és agradable de fer. Fa referència a la 
concepció d’Aristòtil que “Vivim en  societat i hem de ser polítics”. Però vol deixar clar 
que només renuncia al càrrec, però no a fer política. En aquest sentit ofereix el seu 
suport com a voluntari a les tasques que el govern li encomani. Només fa un pas al 
costat. Els motius de la seva renúncia, davant les incredulitats manifestades per 
algunes persones, són: professionals, ha estat en una situació determinada al llarg de 
la legislatura que no li és possible seguir compaginant amb la dedicació prestada fins 
ara, i ara, per condicions professionals, es troba amb més responsabilitats i un equip 
més petit al seu càrrec, fa que s’allargui la seva jornada laboral i es faci impossible 
compatibilitzar-ho amb el càrrec de regidor.  
D’altra banda motius familiars, els pares que li reclamen més atenció i també a casa, la 
família. Pot semblar una decisió egoista però és necessària. 
En cap cas tenen a veure les agressions patides, que dolen molt, i és ara que entén a 
les persones que exerceixen política al País Basc i se senten amenaçats. I explica que 
en tres ocasions li han “rajat” les rodes, li han tacat casa seva, i no hi ha motius 
familiars o d’ordre professionals, només és per motius polítics. Les agressions dolen 
molt però es poden suportar. Tampoc és per discrepàncies polítiques amb els 
companys de grup, doncs comparteixen programa, i en cap cas es “divorciaria” per les 
petites coses. No hi ha tals discrepàncies com perquè se’n vagi del grup. El programa 
el defensa, i raó d’això és el seu oferiment a treballar com a voluntari, inclús en gestió.  
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Té la necessitat de recuperar la seva vida personal, i en aquest sentit avui és un dia 
feliç. Es sent reconfortat per la colla d’amics i alguns adversaris polítics, que li fan 
costat. Gràcies a tots. 
Referent als successos d’aquesta setmana, creu que no cal entrar en coses que no 
tenen sentit, i demana al regidor Brustenga que es retracti, i faci un acte de penediment 
i contricció. Malgrat la dificultat de la vida de regidor, anima a tots perquè no som 
homes més que fent política i això ens honora, malgrat que en ocasions ens puguem 
equivocar. 
 
L’alcalde fa la següent intervenció: respectem i comprenem la decisió perquè és el teu 
camí, i ha estat una decisió lliure i compartida. En nom del govern gràcies per les 
aportacions positives de tots els mandats en què has participat. Gràcies per l’esforç i 
dedicació més enllà de l’habitual,i gràcies per idees i punts de vista que contrastats 
permeten i han permès prendre les millors decisions. Com a alcalde, gràcies per la 
responsabilitat de la regidoria d’obres i habitatge del mandat, i la resta de 
responsabilitats assumides, que no eren de les teves àrees i que algú havia d’assumir. 
Quan el projecte polític d’Indep-ERC es va començar a gestar, als anys 90, la del 
regidor Santi Martí va ser una contribució decisiva per fer un pas endavant a la 
primavera de 1995. Cal agrair la tasca feta, fent-la possible malgrat la feina a 
Barcelona, i per l’aportació especial, allà on no arribava des de l’Ajuntament. També 
recorda moltes actuacions difícils i els patiments amb què s’ha trobat. 
Però cal quedar-se amb la part més positiva, i és la d’un home polític que es preocupa 
pel bé comú, i per millorar la vida de les persones, un home amb moltes habilitats, 
capacitat d’esforç, implicació, constància i dedicació. Així com agraeix la seva 
disponibilitat per seguir col·laborant. Li desitgem el millor. 
 
El Sr. Brustenga diu que ha estat un discurs emotiu i sincer el que ha fet el regidor, i 
que tenia l’oportunitat de sortir per la porta gran. Per part del seu grup volien fer una 
intervenció únicament en el sentit de desitjar-li sort, però ha comès l’error de passar la 
responsabilitat dels errors als altres, fent que siguin les que demanin disculpes,i això 
els fa haver d’intervenir en un altre sentit. Diu que no ha estat ell el que ha presentat a 
la comissió delegada documents falsos. I ara es guarda una factura real que no veurà 
mai la llum. Qui ha fet els actes d’enganyar han estat ells. 
 
El Sr. Francesc Montes diu que la política té la seva part dolça i no tan dolça. I li desitja 
sort en la seva vida personal. 
 
El Sr. Quim Blanch fa un reconeixement de la tasca feta pel regidor, la seva honestedat 
en una regidoria complexa: obres, activitats i habitatge, i la seva aportació es pot veure 
quan es passeja pel poble. Han compartit moments fàcils i difícils, i diu que ha estat un 
honor haver treballat junts, per això li dóna les gràcies. 
I ara, hi ha la intenció de desprestigiar-lo com a persona. No hi ha raó per qüestionar 
una decisió consensuada i emparada per la seva condició de persona pública. Diu que 
hauríem de preguntar-nos com es sentia la seva família amb la intranquil·litat de patir 
noves agressions. I tot perquè havia decidit fa uns anys destinar una part del seu 
temps lliure al servei de la comunitat, amb unes responsabilitats, que pel sol fet d’exigir 
el compliment de la llei, algun o alguns ciutadans s’han transformat en delinqüents, 
expressant el seu odi d’una manera covard i indigna. 
És veritat que s’han destinat recursos públics, però també és veritat que els elements 
de seguretat instal·lats, es van adquirir per augmentar la dotació de les eines de la 
policia local, per ser utilitzats quan i on ho creguin oportú.  
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El grup del PSC ja feia temps que ho demanaven, pel vandalisme del que era objecte. I 
en tot moment, l’acció ha estat emparada pels cossos policials, i per facilitar-los la feina 
d’enxampar als delinqüents. 
Tots els grups municipals eren coneixedors dels successos, que s’havien comentat en 
algunes ocasions en les comissions delegades de cada dijous i tots es lamentaven del 
que passava. Aparentment tots coincidien que s’havia d’acabar la situació 
immediatament i per això es va filtrar que els mossos d’esquadra farien una 
investigació per tal de enxampar l’agressor o agressors. I un cop més s’ha originat una 
situació d’enfrontament, i no s’hi val tot, perquè es juga amb la seguretat de les 
persones. I afegeix que tenen molt clar que la maduresa dels ciutadans i ciutadanes de 
Santa Eulàlia posaran a cadascú en el seu lloc, quan toqui. 
 
Des del grup d’Ind-ERC et volem agrair tota la feina que has fet pel nostre poble Santa 
Eulàlia de Ronçana. Des de l’any 2006 que has assumit diferents tasques i ho has fet 
amb professionalitat i responsabilitat. Primer, l’any 2006 i durant un any i mig, van ser 
les regidories de Medi Ambient i Comunicació i després l’any 2007 i fins l’actualitat la 
d’Obres, Serveis i Habitatge. A més també havies assumit el cicle de l’aigua, la 
telefonia i els sistemes d’informació així com la confecció del pressupost. 
Gràcies per la teva immensa capacitat de treball.  
Gràcies per ser un bon company. Sempre hem pogut comptar amb tu quan ho hem 
necessitat com a companys de govern i de grup. 
Gràcies per dedicar tan temps a l’ajuntament: els dimarts de cada setmana, la resta de 
dies a la tarda, les reunions de govern i d’equip a les nits, els caps de setmana de 
treball intens a casa, les passejades amb bicicleta pel poble per mirar com anaven les 
obres, o bé quines calia fer... 
Gràcies per mirar sempre pel bé comú, pel bé de tot el poble. 
Gràcies per totes les obres que sota la teva responsabilitat han millorat tant i tant el 
nostre municipi. Mai en cap altre legislatura s’havien fet tantes coses a la via pública: el 
pont de can Burguès, urbanització de diferents barris, urbanització de carrers, enllaç de 
diferents barris amb el poble, millora del clavegueram, abastament d’aigua potable, i un 
llarg etcètera. 
Gràcies per aguantar totes les patacades que has rebut des de l’oposició i no queixar-
te i encara insistir en què havíem de millorar les relacions amb la resta de grups 
municipals. 
Gràcies pel teu sentit de poble i de democràcia. Tens molt clar que som aquí per fer un 
servei a les persones, per millorar el nostre poble, per defensar el màxim i preservar el 
territori... 
 
Has assumit unes tasques difícils i també t’ho has passat malament sol i conjuntament 
amb la resta de govern i d’equip.  Sempre hem estat al teu costat en els bons i en els 
mals moments i ara en comptes de poder-te dir un adéu tranquil hem de sentir-nos dir 
moltes coses que no són veritat. Però hi ha persones que entenen la política en 
benefici propi i no en benefici de la comunitat i que només saben fer patir a les 
persones que no pensen com ells. No saben quin és el joc democràtic, parlen en nom 
de la democràcia però no en tenen ni idea, no fan cap aportació per millorar el nostre 
municipi. Ja ens ho van dir, farem una oposició dura, i a nosaltres i als nostres 
companys socialistes ja ens estava bé perquè era un repte. Però de dura res de res. És 
una oposició de misèria: no fan cap aportació per la millora del poble sinó l’atac i el 
desgast a les persones. Ja ho van fer primer amb la regidora socialista Anna Blanch, 
tot i que dels seus rumors res de res, després la denúncia que et van fer per unes 
declaracions a Canal Set, tampoc se’n van sortir i ara unes acusacions fetes en un blog 
i als mitjans de comunicació. Tampoc se’n sortiran. S’excusen dient que l’únic que 
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volen és parlar-ne, doncs les coses es parlen cara a cara i amb la persona implicada i 
no esbombant-ho per crear polèmica. 
 
Tot i així ens en sortirem i esperem poder comptar amb tu per tot el que saps i 
coneixes de l’ajuntament, potser amb no tanta dedicació però sí amb tot el 
coneixement que tens dels temes que has portat i que has assumit. 
 
Moltes gràcies per tot i fins sempre. 
 
En aquest punt alguns regidors de CiU criden interrompent la paraula. L’alcalde 
demana que es respecti el torn de la regidora que té la paraula. 
 
L’Anna Arnella continua dient que es pensaven que farien una oposició dura i ja els 
estava bé perquè era un repte però és una oposició que no fa cap millora i que 
dediquen esforços i talent al desgast de les persones. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga explica que tenen la documentació que demostra que el que 
el seu grup municipal diuen és cert. També condemnen les agressions, diu que no 
desitgen pas un patiment i no es queixen de destinar recursos públics a la protecció 
d’un regidor, sinó que no se n’hagi informat, i que s’hagi fet a les seves esquenes, 
amagant el concepte exacte de la factura. Si l’alcalde l’hagués informat, no s’hi hauria 
pas negat, perquè és una actuació ben lògica. 
 
El Sr. Santi Martí agraeix als grups la valoració positiva de la seva feina. I diu que hi 
havia motius per actuar amb prudència i discreció. Dins les línies d’investigació hi havia 
gent de diferents àmbits i persones relacionades amb diferents grups polítics. Per tot 
plegat no es podia fer córrer la notícia. Amb aquesta mesura no es pretenia dissuadir 
sinó enxampar als agressors.  
 
En aquest punt alguns regidors de CIU alcen la veu demanant intervenir, de manera 
reiterada, i proliferen ofenses i acusacions respecte la manca de transparència de 
l’equip de govern i l’alcalde (“corruptes”, “si l’alcalde té alguna cosa per amagar”, “s’ha 
ficat mà a la caixa”). 
 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Gual, que intervé dient que no se’ls ha informat 
plenament d’allò que reclamaven explicació i informació, del que s’havia demanat. Diu 
que el dia 11 passa a aprovació la factura, i feta la pregunta a l’alcalde de què es 
tracta, aquest respon que no ho sap, i fins avui no s’ha informat plenament sobre el 
tema. Explica que ha anat a la Policia a informar-se, i en diverses ocasions a la 
Comissió Delegada. També fa referència a que fins avui no s’ha donat explicació del 
registre de les factures. Diu que la factura no correspon al concepte sota el que 
apareix. I afegeix que, si tota la documentació s’hagués passat d’entrada, no hi hauria 
hagut problema. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 

 
L’Alcalde intervé i manifesta que, davant les manifestacions públiques fetes els darrers 
dies pel regidor Joaquim Brustenga, i en nom del govern, vol aclarir en el ple municipal 
a tots els ciutadans d’aquest poble la cronologia de les diferents agressions i 
successos que ha patit el regidor Santi Martí al llarg dels darrers mesos i les accions de 
l’Ajuntament al respecte. 
En primer lloc vol donar suport al Sr. Santi Martí i a la seva família. Explica 
detalladament els diferents fets des de febrer de 2009 fins el mes de desembre del  
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mateix any: 6 de febrer de 2009 es van rebentar dues rodes, el 6 de juny quatre rodes, 
el 7 de juny es va pintar la casa del regidor, el 9 de setembre quatre rodes rebentades, 
el 29 d’octubre pintura en un cotxe semblant al del regidor –durant un ple municipal- i el 
setembre es va rebre un ram de flors anònim.  
L’endemà de les dues agressions seguides,- això és el 7 de juny, es van posar a 
treballar des de l’àmbit de seguretat ciutadana per tal d’actuar adequadament. Els 
cossos policials van anar desenvolupant la seva feina, tot investigant si l’origen de les 
agressions podia ser en l’àmbit personal, laboral o polític. Els treballs van portar a la 
conclusió que l’origen podia estar en l’activitat política.  
Finalment, entre d’altres actuacions, es va decidir instal·lar un sistema de detecció 
d’intrusió a la vivenda del Sr. Santi Martí. En un primer moment – al mes de juny- no 
havia semblat oportú per part de l’equip de govern, que va desestimar fer-ho.  
Però una nova agressió va fer que, al mes d’octubre, la Policia tornés a recomanar 
instal·lar el sistema de detecció d’intrusió. Així, fonamentat en la responsabilitat en 
seguretat ciutadana que té l’Ajuntament, i per tant de prevenir i protegir, i en la feina de 
la Policia d’enxampar als agressors, es va decidir instal·lar. I això, seguint el consell de 
la Policia de mantenir total discreció, per tant els únics coneixedors eren l’equip de 
govern i els cossos policials. La Policia Local va comprar un sistema de vídeo vigilància 
i el va instal·lar a casa del regidor, amb la indicació que quan ja no fos necessari, es 
desinstal·laria. L’alcalde explica que d’altra banda també s’ha instal·lat un sistema 
d’alarma, que ha costejat la família del regidor. 
Li agradaria que el motiu de lluita política fos el projecte de poble, les diferents visions i 
propostes. 
 
En aquest moment diferents regidors del grup de CIU alcen la veu interrompent la 
intervenció de l’alcalde que intenta continuar, però no és possible davant l’aldarull. 
Davant d’aquesta situació intervé una agent de la Policia Local per tal de permetre que 
continuï la sessió en l’ordre i respecte necessaris. 
 
L’alcalde repassa amb detall tot allò parlat i aclarit a les comissions delegades referent 
a la factura de l’esmentat sistema de detecció d’intrusió. Explica que a la Comisisó 
delegada de l’11 de febrer s’aprovava una relació de factures, entre les quals n’hi havia 
una amb el concepte “sistema detecció d’intrusió local policia”. El regidor Andreu Gual 
va demanar de què es tractava, i l’alcalde, no coneixent el contingut d’aquesta factura, 
es va comprometre a explicar-ne el detall a la propera sessió. En data 18 de febrer a la 
comissió delegada, l’alcalde va explicar que la factura corresponia a la instal·lació d’un 
sistema de detecció d’intrusió a la vivenda del regidor Santi Martí que havia encarregat 
la Policia Local. Així mateix, recorda que l’òrgan de Comissió Delegada, on s’aproven 
les factures de l’Ajuntament – únic probablement a tot Catalunya, i on hi participen tots 
els grups municipals: de govern i d’oposició- es va crear precisament per aconseguir 
una major transparència i donar la màxima informació a tots els grups del consistori.  
 
I a dos quarts menys cinc de deu del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 
L’Alcalde     Marina Escribano Maspons 


