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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 8 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25/09/2013.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 25/09/2013, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
CULTURA
2.FESTES LOCALS
2.01.- EXP.: 24/13. FESTES LOCALS ANY 2014.
SERVEIS ECONÒMICS
3.DONAR COMPTE FISCALITZACIÓ
3.01.- EXP.: IPDI13/014. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE
FISCALITZACIÓ NÚM. 11/2013 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA, RELATIU AL CONTROL INTERN EN MUNICIPIS D'ENTRE
20.000 I 100.000 HABITANTS.
4.DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ
4.01.- EXP.: IPDI13/017. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A DATA 30
DE JUNY DE 2013.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

7.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201307. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
31 de juliol de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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FESTES LOCALS
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2.1

EXP.: 24/13. FESTES LOCALS ANY 2014.

FESTES LOCALS ANY 2014.
Expedient: 24/13.
Atès que el Reial Decret núm. 2001/1983, de 28 de juliol, en el seu article 46, estableix que
correspon al Ple municipal determinar aquestes festes.
Atès l’informe tècnic del Departament de Cultura.
Atès que el departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya sol·licita, com
cada any, la proposta per part d’aquest Ajuntament, de les dues festes locals per al proper any
2014.
En conseqüència a proposta de la tinenta d’alcalde regidora de Cultura i Festes, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar les festes locals d’aquest municipi de Barberà del Vallès per al proper any
2014, els dies 9 de juny i 7 de juliol de 2014.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. Colomer: Bona tarda.
Com has comentat és aprovar les dues festes locals per a l'any 2014.
El dia 22 d'agost va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el calendari de
festes laborals i en qual demana que tots els ajuntaments facin la proposta de dues festes
locals retribuïdes i no recuperables.
Això ho vàrem comentar a la Informativa i en el cas de Barberà proposem que sigui el dia 9
de juny, la segona Pasqua, i el dia 7 de juliol que seria la Festa Major, que és el primer cap de
setmana complert del mes de juliol.
I només seria això, aprovar aquests dos dies.
_____________________
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DONAR COMPTE FISCALITZACIÓ

3.1

EXP.: IPDI13/014. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE
FISCALITZACIÓ NÚM. 11/2013 DE LA SINDICATURA DE COMPTES
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DE CATALUNYA, RELATIU AL CONTROL INTERN EN MUNICIPIS
D'ENTRE 20.000 I 100.000 HABITANTS.
DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 11/2013 DE LA
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, RELATIU AL CONTROL INTERN
EN MUNICIPIS D'ENTRE 20.000 I 100.000 HABITANTS.
Expedient: IPDI13/014.
D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals i financeres, es dona compte al Ple Municipal de l’informe de fiscalització
núm. 11/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al control intern en
municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.
Tal informe estarà disponible, per a la seva consulta, al taulell d’anuncis del web municipal i
a la seu electrònica.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions
següents:
Sr. Garcés: Bona nit.
Donaríem compte d'aquest expedient, d'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei
26/2009, del 23 de desembre de mesures fiscals i financeres, es dóna compte al Ple Municipal
de l'informe de fiscalització núm. 11/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu
al control intern en municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants.
Aquest informe estarà disponible per la consulta al tauler d'anuncis del web municipal i a la
seu electrònica.
És un informe que elabora la Sindicatura de Comptes mitjançant una mostra de municipis
d'entre 20.000 i 100.000 habitants.
A nosaltres ens van demanar que donéssim resposta a aquesta enquesta que amb el tancament
del 2010... en fi, són dades bastant antigues i és fer un compliment del que ens obliga la llei.
Sra. del Frago: Com ja sabeu és un donar compte, però si hi ha alguna intervenció o algú vol
afegir alguna cosa?.
Sr. Fernández: Buenas tardes.
Bien, he mirado el informe y lo primero que hay que destacar sobretodo, porque ya que se da
cuenta de este informe, creo que es importante extraer algunas conclusiones. Y la primera
conclusión que se extrae de este informe es que las plazas vacantes de interventores es
escandaloso, es alarmante, no se cubren, no se cubren de forma ordinaria sino que están
cubiertas por personas,... por procedimientos excepcionales que acaban convirtiéndose en la
regla general.
Esto realmente va en perjuicio evidentemente de la independencia porque al final la persona
que tiene que controlar al equipo de gobierno se siente maniatada o controlada precisamente
por ese órgano o equipo de gobierno y llegamos a una situación en que la intervención no

5

sirve para nada porque se muestra especialmente condicionada por toda esta dependencia.
Creo que es importante también resaltar que el proyecto de reforma local que está impulsando
el Partido Popular y ahora ya es un proyecto que está en las Cortes pretende atajar este
problema, sacando a concurso la selección, formación y habilitación de estos funcionarios de
habilitación nacional y acabaremos resolviendo esta situación o haciendo obligatorio que
salgan las plazas vacantes.
Me gustaría también destacar que en nuestro municipio yo he estado mirando los datos que se
habían transmitido al Síndic de Comptes y hay también una cosa alarmante y es que este
municipio, como la mayoría no realiza ningún tipo de informe financiero, ningún informe de
los... o al menos en 2010. Es evidente, como ha dicho el regidor del Área estamos hablando
de una fecha ya del 2010 un poco antigua y esta situación ha ido cambiando progresivamente
a mejor, pero la situación, que no está totalmente resuelta es que hay muchos servicios que no
sabemos realmente lo que cuestan y esta situación, servicios que se han puesto en
funcionamiento y que después se han visto que son claramente deficitarios o insostenibles,
pues debían de haberse previsto.
Esta situación continua, sólo hay algunas tasas que quedan cubiertos por una serie de
informes que tengo que recordar que se hicieron especialmente porque hubo un plan de ajuste
que nos obligaba a realizar este tipo de estudios, sino todavía estaríamos en estas pero la
situación es esa. Es que no hay informes claros financieros de lo que cuesta un servicio, de
los objetivos que tiene determinadas actuaciones. Por lo tanto, si se cumplen o no, si el dinero
al final es... se emplea bien, si se ha gastado con eficiencia y todo eso por lo tanto se pierde y
al final lo único que tenemos es un presupuesto de lo que hemos gastado y la lectura que se
hace por parte, por ejemplo, de la izquierda, es que hay determinadas partidas que se han
gastado más o se ha gastado menos pero es que no es el discurso. El discurso es que hay un
dinero que se ha invertido bien y un dinero que se ha invertido mal. Y eso es importante
decirlo.
Y también me ha extrañado que haya un elevado número de informes de Intervención que
acaben con advertencias al equipo de gobierno, casi el 70% de los informes en aquella época
tenían advertencias de algún tipo. Esto es indicativo de que las cosas no se hacían del todo
correcto.
Pero una cosa que también me gustaría y ya acabar es que una serie de conclusiones que se
establecen en la información facilitada a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña es que en, al
menos en ese año, en el 2010, y no creo que haya cambiado mucho ha habido, hubo una serie
de actuaciones que se califican de conductas opuestas a los principios de objetividad, eficacia
y sumisión plena a la ley. Es decir, opuestas a la objetividad, eso significa contrario a la
objetividad podría ser la arbitrariedad o la subjetividad. Lo contrario de eficacia es ineficacia
o lo contrario de sumisión la ley es desobediencia a la ley. Es decir, que se habían realizado
actos por este equipo de gobierno que son arbitrarios, que son ineficaces y que van en contra
de la ley. Y aquí podemos decir o hablar en el plano legal pero también en el plano moral, si
alguien se lo está preguntando, hay una frase que es un parte del estereotipo del modelo, no lo
vamos a negar pero sí que hay una frase que pone que se han realizado conductas opuestas a
la probidad, eso significa para el que entienda de una forma más llana que es contrario a la
honradez. Es decir, si miramos el significado de honradez en el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua significa una falta de rectitud en el ánimo y de integridad
en el obrar.
Y esa es básicamente las conclusiones de las que se da hoy cuenta en este informe por parte
del equipo de gobierno.
Nada más, gracias.
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Sr. Rodríguez: A veure, bona nit a tothom.
Des de la Plataforma, en primer lloc, el que voldríem es demanar que quan hi hagi informació
d'aquest tipus, que a més a més, si està penjat en el tauler d'anuncis, si s'ha penjat en seu
electrònica, doncs no costava res fer-la arribar als portaveus per tal que tinguéssim doncs més
facilitat per poder-la consultar i no haver de venir a veure l'expedient expressament per
poder-la consultar. Ens hagués agradat doncs bé, això que ens l'haguéssiu fer arribar d'alguna
manera per poder-la mirar amb tranquil·litat.
Jo penso que l'informe de fiscalització, realment, dóna una pista d'alguns dels problemes que
hi ha en els municipis, en general, no només a Barberà.
I jo no ho centraria tampoc només en com es fa la previsió de vacants o com es fa la provisió
d'aquestes vacants sinó en tota una sèrie de coses que argumenta l'informe de fiscalització,
com per exemple, jo què sé, els interventors estan obligats a subministrar dades a organismes
varis que poden ser tres, quatre, cinc vegades les mateixes dades i no hi ha un format
tecnificat i això doncs òbviament multiplica la feina de l'equip econòmic perquè ha de
subministrar doncs potser les mateixes dades, però en formats diferents doncs a organismes
diferents de l'Estat, de la Generalitat, etc.
Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que també queda palès, per exemple, la manca de
protocols clars per actuar en determinades situacions, no només en aquest Ajuntament, ja li
dic és una cosa que hi ha un munt d'ajuntaments, començant per Girona. I ja dic des del 20 als
100 mil habitants hi ha molts municipis que estan en aquí i jo penso que aquest informe el
que fa és detectar tota una serie de problemes, però que després tampoc no dóna cap solució.
Se suposa que la solució ha de ser política. I la solució ha de ser normativa.
Per tant, a mi m'agradaria que després d'aquest informe, en el que hi ha algunes coses que
realment doncs són greus, apareixen coses greus, doncs els partits que tenen representació a
les institucions, que són que normativament poden fer aquests canvis. Doncs que es plantegin
que realment la figura de la intervenció com a fiscalitzadora de tot el que té a veure amb els
comptes i la Hisenda pública a nivell municipal, doncs està clar que mereix una revisió en
profunditat.
I ja dic, que jo no em quedaria només amb el que és la provisió de vacants, si s'han proveït
per un concurs públic o per habilitats de caire nacional... o per... és a dir, això penso que
potser el mínim del problema perquè en molts casos la validesa personal de les persones que
l'ocupen no ens generen cap dubte.
Vostès saben que la Plataforma es va mostrar molt reticent a que es fes la provisió d'aquesta
vacant, quan es va fer en el seu moment, es fes de la manera que es va fer, apel·lant a l'última
de les possibilitats normatives per fer-ho, però ja li dic, no posem en dubte la professionalitat
de la persona que exerceix el càrrec, però sí que veiem que no som els únics que pensem que
hi ha tot un seguit de problemes que detecta l'informe de fiscalització i que caldria doncs
això, nosaltres òbviament no tenim capacitat normativa perquè treballem únicament a nivell
de Barberà, però sí que caldria fer-se un plantejament de quina forma de fiscalització volem,
fins a on volem arribar i de quines eines dotem a la intervenció o dotem a l'ens que sigui
perquè això ens obligui a ser, com deia, el Sr. Fernández, doncs més eficaços de cara a
gestionar els diners que sabem que són de tots els ciutadans.
Gràcies.
Sr. Garcés: Per donar resposta ràpida al tema.
En principi, com deia això només és un donar compte d'una situació del 2010.
A mi m'agradaria poder fer també una comparativa de 2011, 2012, 2013 com això s'ha anat
millorant i també com ha pogut evolucionar en aquest grup de municipis entre 20 mil i 100
mil habitants.
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Han sortit fonamentalment dos temes, el primer tema està en una producció del lloc de la
feina, qualsevol persona que tingui la categoria d'interventor pot demanar l'Ajuntament de
Barberà del Vallès, és a dir, i nosaltres no podem fer res en contra d'això, és a dir, realment
les lleis actuals ja poden que això sigui ocupat, o sigui que en aquest sentit el que nosaltres
tenim és l'oportunitat de que si ningú el demana poder cobrir-lo amb molts recursos interns,
dels quals podem dir que la independència que està garantida precisament per això, si veiem
que no hi ha informes és perquè no hi ha una independència amb l'òrgan, en aquest cas ens
podíem trobar com passa amb el President del Tribunal Constitucional que és militant del
Partit Popular i és neutral. Per tant, entengueu que això es pugui aplicar a qualsevol càrrec
públic, si un dels més grans càrrecs que n'hi ha a l'Estat Espanyol està ocupat d'aquesta forma.
Quan parlem de percentatges, hem d'anar molt a l'aguait, és a dir, haurem de fer el percentatge
respecte al número d'expedient que realment gestiona aquest Ajuntament.
Si gestionem més de 5000 expedients no arribem ni a l'1 % d'expedients amb incidències.
Això també s'ha de tenir en compte, no parlar del 70 %.
I el que et deia al principi, el més important és l'evolució que estem fent i la veritat és que
totes aquestes lleis, totes aquestes normes que estan sortint ara l'únic que estan fent és
provocar un estrès als departaments de Serveis Econòmics i una extensió de compliment de
terminis que la veritat tot el que s'està enviant, que s'estava enviant en termini des d'aquest
Ajuntament, no rebem cap resposta de l'autoritat que té aquestes dades que estem enviant.
Moltes gràcies.
_____________________
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DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ

4.1

EXP.: IPDI13/017. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A
DATA 30 DE JUNY DE 2013.

DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A DATA 30 DE JUNY DE 2013.

DE

Expedient: IPDI13/017.
D’acord amb l’article 16 de les Bases d’execució del Pressupost vigent es dona compte al Ple
Municipal dels estats comptables a data 30 de juny de 2013 següents:
1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses.
CAPÍTOL
I. Despeses Personal
II. Béns corrents i serveis
III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
VI. Inversions
VII. Transferències capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Prev. definitiva
12.321.691,39 €
16.867.283,14 €
1.137.947,28 €
3.155.576,50 €
1.948.335,92 €
589.616,60 €
0,00 €
2.803.771,38 €
38.824.222,21 €

Obligacions
reconegudes netes
5.633.178,90 €
6.069.659,33 €
341.287,52 €
1.965.716,75 €
268.264,87 €
19.546,30 €
0,00 €
1.120.293,22 €
15.417.946,89 €

Pagaments
5.633.178,90 €
5.831.673,59 €
341.229,15 €
1.125.125,31 €
259.607,82 €
18.546,30 €
0,00 €
1.120.293,22 €
14.329.654,29 €

Pendent d’execució
6.688.512,49 €
10.794.567,37 €
796.659,76 €
1.189.859,75 €
1.672.979,25 €
570.070,30 €
0,00 €
1.683.478,16 €
23.396.127,08 €
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2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos.
CAPÍTOL
I. Impostos Directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes i altres ingressos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos patrimonials
VI. Alienació d’inversions reals
VII. Transferències de capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Prev. definitiva
14.393.699,58 €
1.130.389,00 €
8.595.092,53 €
12.455.470,56 €
434.615,71 €
400.000,00 €
1.277.356,12 €
898.758,50 €
0,00 €
39.585.382,00 €

Drets reconeguts
nets
11.266.454,77 €
420.366,74 €
3.565.650,11 €
5.325.514,98 €
385.366,38 €
0,00 €
1.118,21 €
0,00 €
0,00 €
20.964.471,19 €

Recaptació Neta

Pendent d’execució

5.139.858,47 €
179.951,08 €
2.779.822,37 €
5.032.531,57 €
298.643,01 €
0,00 €
1.118,21 €
0,00 €
0,00 €
13.431.924,71 €

3.127.244,81 €
710.022,26 €
5.029.442,42 €
7.129.955,58 €
49.249,33 €
400.000,00 €
1.276.237,91 €
898.758,50 €
0,00 €
18.620.910,81 €

Pagaments

Saldo final

3. Operacions no pressupostàries.
Saldo inicial
Deutors
Creditors
Ingressos pendents d’aplicació
Pagaments pendents aplic.
Valors rebuts
Valors entregats
IVA repercutit
IVA suportat

223.162,99 €
1.742.628,04 €
333.455,09 €
16.947,31 €
4.676.453,45 €
95.654,05 €
0,00 €
0,00 €

Ingressos
407.358,25 €
6.550.021,77 €
48.343,04 €
38.336,041 €
715.126,57 €
0,00 €
15.406,20 €
537,16 €

357.534,24 €
4.440.667,57 €
81.862,09 €
49.488,41 €
304.761,42 €
0,00 €
6.873,07 €
2.008,98 €

272.987,00 €
3.851.982,24 €
299.936,04 €
28.099,71 €
5.086.818,60 €
95.654,05 €
8.533,13 €
1.471,82 €

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions
següents:
Sr. Garcés: Sí, donaríem compte, encara que com sabeu podeu consultar l'estat d'execució
sempre que vulgueu, però sí tenen la costum que quan tanquem el primer semestre doncs
passar-lo pel Ple i per això, d'acord, amb l'art. 16 de les Bases d'Execució del pressupost
vigent donem compte en aquest Ple municipal dels estats comptables a la data de 30 de juny
de 2013.
En aquí tenim tres quatre, en aquest quadre, en primer lloc, parlem de quina és l'execució de
despeses en el primer, en el que podem dir, ja hem fet la incorporació dels romanents que van
preferir del 2012 al 2013, tenim una previsió definitiva de despeses de 38.824.222 € dels
quals el primer semestre portaven una evolució bastant correcta en aquest sentit. Sabeu que
n'hi ha algunes coses que sí que es poden dividir entre 12 mesos i podem fer una evolució
proporcional en el temps, com potser el capítol 1 de despeses de personal que per l'evolució
que actualment estem veient, clarament, n'hi ha una previsió que entre mig milió i un milió
d'euros pugui haver-ne de superàvit en aquesta partida al final d'any. En altres partides això és
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més difícil perquè correspon en funció de quan s'executa una inversió o quan s'executen les
ajudes o les transferències.
En aquest sentit, estem complint amb tots els pagaments de préstecs, d'interessos de retornar
el capital, és a dir, tot està correcte i en aquest sentit la nostra previsió és que no arribem a
aquests 38.800.000 euros fonamentalment per la no execució que provoca les diferents baixes
que n'hi ha al llarg de l'any en el capítol de personal i que com sabeu quan fem el pressupost a
principi d'any hem de dotar el 100% d'aquestes partides.
En el següent quadre, que estaríem parlant de l'estat d'execució de pressupost d'ingressos,
això és el que es deia de la temporalitat, si parlem, per exemple d'impostos directes, faltaria
una execució de 3 milions d'euros. Això correspondria fonamentalment al padró d'IAE que
encara no estava aprovat a 30 de juny. Estaria parlant que el padró d'IAE al final ha estat a
prop de 4 milions d'euros, amb el qual tot el que és recaptació, també estaríem complint i, fins
i tot, hi haurien alguns padrons superiors al que vam pressupostar perquè sabeu que fem un
marge de seguretat amb un percentatge d'impagats en funció de cadascú dels impostos.
En quant als impostos indirectes que fonamentalment és l'ICIO, sabem que també n'hi ha
previst un extraordinari en el segon semestre que independentment d'aquest d'aquest
extraordinari si no anés al ritme de l'habitual estaríem parlant que arribarien a 840 mil euros
en tot l'any, quedarien uns 300 mil euros per arribar al pressupost global, quan a
l'extraordinari estem parlant que pot anar entre 600 i 700 mil euros. Amb el qual aquest ICIO
també superaria la previsió inicialment que vam fer.
En quant a taxes i altres ingressos en aquest cas sí que segurament l'ingrés sigui inferior, que
n'hi ha alguna taxa que no estem arribant a la posició inicial, però de totes maneres aquesta
diferència serà inferior a la que cobrim amb la resta d'impostos i amb el que és transferències
corrents en aquí sí que estem en percentatge correcte, és a dir, si multipliquéssim aquests 5,3
milions per 2 serien 10,6 i hauríeu d’afegir també 2 milions euros extraordinaris que prevén
també ingressar-los aquest segon semestre amb el qual superarien aquests 12,4 i la resta de
partides ja són més petites i sobretot hi ha una veieu transferències de capital que s'ha
executat molt poc, però que va molt lligada al capítol d'inversions, en funció de com
s'executen pel capítol 6 de despeses va també el capítol 7, d'ingressos. Amb el qual les
subvencions a càrrec d'aquestes inversions que fem.
En principi com dèiem la previsió és de que complim sense cap problema l'exercici 2013 i
l'últim quadre són dades estadístiques de saldo de proveïdors, saldo de clients. Aquí
l'important és comparar la primera columna amb l'última columna i veure que realment la
foto que hi havia a 31 de desembre és molt semblant a la que tenim a 30 de juny.
Res més.
Sr. Rivera: Entenem que és bo que podem tenir les dades d'execució com més actualitzades
millor. Fóra bo ara que començarem el debat d'ordenances podem disposar de les previsions
ja més actualitzades que ha comentat el tinent d'alcalde.
Només, un parell de coses, de cara a aquest debat que farem d'ordenances i pressupost.
Recordar, l'acord que teníem de que totes les bonificacions, veure com s'han anat aplicant
perquè a l'hora de discutir-les aquest any podem afinar més.
I res, que en aquest procés de discussió com sempre, però si és possible més informació, que
puguem tenir aquest diàleg sense arribar al moment de presentar les reclamacions, sinó que el
puguem tenir prèviament.
Gràcies.
_____________________
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5

DONAR COMPTE AL PLE

5.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
es presenta una moció pel procediment d'urgència.
6.1

EXP.: SCCV130004. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS
AJUNTAMENTS DE SABADELL I BADIA DEL VALLÈS PER A LA
PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES OBRES DE
MILLORA HIDRÀULICA DEL TORRENT DELS GORGS.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS DE SABADELL I BADIA
DEL VALLÈS PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES OBRES
DE MILLORA HIDRÀULICA DEL TORRENT DELS GORGS.
Expedient: SCCV130004.
A proposta de l’Àrea de Serveis Territorials, d’acord amb els antecedents i informes emesos i
fent ús de les competències que, en aquesta matèria, atribueix a aquest òrgan municipal el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa
concordant,
S’ACORDA:
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PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de
Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès per a la promoció, execució i manteniment de
les obres de millora hidràulica del torrent dels Gorgs al seu pas per Sabadell, Barberà del
Vallès i Badia del Vallès, segons document annex.
L’objecte del citat conveni és, per una banda, concretar les accions realitzades fins ara en el
marc dels convenis anteriors signats pels citats ajuntaments amb aquesta finalitat, juntament
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, l’ACA) però tenint en compte que aquesta
entitat s’ha desvinculat ara unilateralment d’aquesta actuació, tot i haver-hi participat en el
procés i manifestat el compromís de mantenir el convingut; i, per l’altra, actualitzar, d’acord
amb els nous condicionants i fets esdevinguts, les accions necessàries per dur a terme la
referida actuació assumint els ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès aplicar un major
esforç pressupostari per suplir la desvinculació unilateral de l’ACA, en la part proporcional
que els correspondria sufragar d’acord amb els convenis subscrits amb anterioritat.
SEGON: Donar conformitat a la participació d’aquest Ajuntament en el cost total de
l’actuació objecte del conveni a subscriure i, per tant, a les aportacions econòmiques pendents
que caldrà fer a l’Ajuntament de Sabadell, que d’acord amb les previsions recollides en el
conveni a signar i confirmades en l’informe tècnic emès amb aquesta finalitat, seran pels
imports següents:
-

Aportació municipal que caldrà fer abans del 31 de desembre de 2013 amb càrrec a la
partida 410.944.76200 del pressupost municipal vigent: 63.771,77 € corresponents a
despeses generades fins a la data, en la part (25%) que correspondria sufragar a l’ACA en
virtut dels convenis signats amb anterioritat. La referida aportació municipal es farà sens
perjudici la reserva d’exigir a aquesta entitat pública el seu reintegrament íntegre, amb
rescabalament si s’escau dels danys i perjudicis causats.

-

Aportació municipal que caldrà fer durant l’exercici de l’any 2014, amb motiu de la
contractació i execució de les obres objecte del nou projecte constructiu aprovat per
l’Ajuntament de Sabadell: 623.553,83 €, que inclou tant l’aportació que correspon satisfer
a aquest Ajuntament (30% del total) com la part que correspondria satisfer a l’ACA (25%
del total) si no s’hagués desvinculat dels convenis i objectius fixats. Tot això, sens
perjudici i a reserva d’exigir a aquesta entitat pública el seu reintegrament íntegre, amb
rescabalament si s’escau dels danys i perjudicis causats.

TERCER: Adoptar el compromís municipal de crear les partides pressupostàries que calguin
en el capítol del Pressupost municipal de despeses corresponent a l’exercici pressupostari de
l’any 2014, i de dotar-les de consignació suficient per fer front a les aportacions que aquest
Ajuntament farà per a l’execució d’aquesta actuació, l’import total de les quals ascendeix a
623.553,83 € en el termes i condicions esmentats en el punt anterior.
QUART: Establir que l’aportació municipal derivada del conveni aprovat, un cop signat, es
faci dins dels terminis i en la forma que s’estableixen en aquest conveni, en el ben entès que
els documents comptables justificatius d’autorització i disposició de despesa, degudament
fiscalitzats pels serveis econòmics de l’Ajuntament, hauran d’acreditar-se davant
l’Ajuntament de Sabadell com a condició prèvia per iniciar el procés de licitació i
contractació de les obres.
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CINQUÈ: Mantenir la designació de Jordi Llonch i Soler, cap d’Àrea de Serveis Territorials,
com a representant d’aquest Ajuntament en la Comissió paritària per al seguiment de
l’execució del conveni, segons es preveu en la seva clàusula setena.
SISÈ: Facultar a la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents pertinents i
dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents, inclosos els de
signatura del conveni aprovat i de rectificació i/o esmena del seu contingut com a
conseqüència de possibles errors materials, si es donés el cas; així com per a l’exercici de les
accions administratives i judicials escaients en defensa dels drets i interessos municipals un
cop s’hagi analitzat i valorat jurídicament per les parts el grau de responsabilitat que pugui
correspondre a l’ACA per raó de la seva participació com a part integrant dels convenis per
ella mateixa subscrits amb anterioritat –dels què unilateralment ara es desvincula–, com en
atenció a la possible deixada i abandonament de funcions i competències legals que li puguin
correspondre sobre aquesta matèria, segons es posa de manifest en el conveni aprovat a
signar.
SETÈ: Notificar el contingut d’aquests acords a tots els interessats, així com a Intervenció i
als Serveis tècnics municipals.
_____________________
Produïda la votació prèvia per a la declaració d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia de
l'assumpte esmentat, aquesta va quedar aprovada, donant lloc a continuació al corresponent
debat i votació de fons, amb el següent resultat:
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació
d’aquest, es van produir les intervencions següents:
Sr. Báez: Bona tarda, bona nit.
Per fer una mica d'antecedents. Tots coneixeu, sobretot els portaveus, perquè ho hem treballat
amb els darrers dies el conveni i el seu cos, però per fer una mica d'antecedents, recordar a
tots que el 23 de maig del 2005 i el 8 de novembre del 2006 vam signar un conveni els
ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès i així mateix l'Agència
Catalana de l'aigua per definir o per solucionar aquelles deficiències que teníem en la solució
dels freqüents episodis d'inundacions que hem tingut en diversos punts de la ciutat i també a
la part baixa de Sabadell i que han estat provocats també per la insuficiència de la capacitat
de la canalització.
En base a això, recordareu que hem tirat obres endavant i que han estat en forma de despeses,
d'estudis, d'obrir una rasa, de tornar-la a tancar i la fallida d'una de les empreses que va
començar amb aquestes obres.
Això quan parlàvem d'un projecte, no de mínims, com el que estem fent ara, sinó d'un
projecte molt més gran i que tenia un pressupost evidentment molt més elevat que el d'ara,
que rondava els 4 milions d'euros, però totes aquelles despeses en el seu dia van generar una
despesa total de 255.087 € que vam pagar de la manera que teníem conveniat, és a dir, a
l'Ajuntament de Sabadell el 45%, l'Ajuntament de Barberà el 30% i hi havia un tercer que hi
jugava a part de Badia del Vallès, que aquí juga només qüestió de territori, no per qüestió de
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problema, però sí per qüestió de territori perquè el sobreeixidor passa per part del terme de
Badia i per això juga amb el conveni, si bé no juga en la part econòmica perquè no s'ha
tractat.
Com deia de la participació en aquest conveni faltava el 25% per arribar al 100% que havia
de portar l'Agència Catalana de l'Aigua.
Després d'aquest temps passat, des del 2005-2006 fins al 2012, que finalment vam acordar fer
una obra més aviat de mínims, és a dir, per solucionar d'entrada el problema que tenia
Barberà on més es patia el tema de les inundacions.
Finalment l'ACA es va desvincular del conveni mitjançant un escrit a l'alcaldessa de data del
mes de juny del 2013 i, per tant, ara entre els ajuntaments participants ens hem tingut que
repartir aquests costos. Les actuacions fins ara són per solucionar la part de Barberà, doncs és
Barberà qui ha contribuït i qui contribuirà durant aquesta obra amb aquest 25% que l'ACA no
hi participa. Tot i això, evidentment reservar-nos qualsevol tipus d'acció legal que podem
tirar endavant o no contra l'ACA, en virtut dels dos convenis que té signats.
Per tant, com deia, estem treballant ara sobre un total d'obra que arriba al 1.096.734 € que
com Barberà pagarem el 30% que ja ens corresponia, el 25% de la part de l'ACA i Sabadell
pagarà el 45%, tal i com tenia previst.
Per tant, el que faria seria aprovar aquest conveni de col·laboració que vam fer entrega abans
d'ahir que va ser el dia que ens va arribar ja aprovat pel departament jurídic de l'Ajuntament
de Sabadell que posteriorment haurà d'aprovar en Junta de Govern.
Per tant, aprovaríem aquest conveni entre els ajuntaments de Sabadell, Barberà i Badia per la
promoció i execució d'aquestes obres del torrent dels Gorgs pel seu pas pels termes dels
municipis que anomenat.
Donar conformitat a la participació, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barberà en aquest 30%
que ja li corresponia i el 25% afegit.
I, en tercer lloc, adoptar el compromís de crear les partides pressupostàries corresponents per
fer-les efectives durant l'any 2014 i establir que l'aportació municipal derivada d'aquest
conveni un cop signat es faci en els termes i formes que s'estableixin dins del conveni. És a
dir, mitjançant o bé les certificacions o les podem fer també mitjançant una provisió de fons
mensual... és a dir, que això ja tal com després de tirar endavant les obres el que faríem seria
acordar de quina forma ho pagaríem, o bé per certificacions o bé per una forma
d'aprovisionament mensuals.
En quart lloc, mantindríem com a cap d'àrea nostre i representant d'aquest Ajuntament amb
l'àmbit del conveni l'arquitecte Jordi Llong i facultaríem en tot cas l'alcaldessa, evidentment
per signar el conveni i per fer les rectificacions que calguin si és que en algun moment es
posa de manifest que cal rectificar o mirar o que ara es despenges l'ACA dient que acaba
pagant.
I bé, després de tot això es passaria a notificar el contingut dels acords a tots els interessats,
així com a la intervenció municipal.
Res més, això és tot i si teniu qualsevol dubte o pregunta, doncs endavant.
Gràcies.
Sr. Rivera: Primer indicar que el vot serà favorable, evidentment, perquè aquesta que no és
una solució òptima és la que podem fer.
Per tant, donarem suport. Tot i que, evidentment doncs tornem els ajuntaments a solucionar
els problemes que les administracions superiors no solucionen.
Per tant, tot i que, per concepte, no estem d'acord, la finalitat d'aquest acord és positiu,
sobretot per una part de la ciutadania de Barberà i, per tant, li donarem suport.
Amb això, entenem que la formula tot i no ser òptima i no ser perfecte té uns avantatges, en
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primer lloc és que convertim un projecte molt important en un projecte en dues fases pel
redactat del conveni. Evidentment, això significa que haurem de tenir la provisió que en el
moment en que l'Ajuntament de Sabadell consideri que s'ha de fer l'altra part, nosaltres
haurem d'aportar aproximadament un milió d'euros, però que són uns compromisos que ja
teníem. Per tant, no els posem en dubte, simplement els posem sobre la taula per dir, vale,
doncs aconseguim que de moment solucionem aquest problema sense haver de fer front a
1.600.000, sinó que fer front a 600 mil euros.
Per tant, tot i no ser òptima és positiva.
I, simplement recordar que això ens passa perquè l'ACA que és una de les estructures d'estat
que haurien de tenir a Catalunya, que és l'Agència Catalana de l'Aigua des de fa tres anys,
aproximadament, s'està desballestant, s'està buidant de contingut i de pressupost.
I que això a Barberà ens suposa que hem de fer front a un pagament en aquest conveni, però
altres poblacions com per exemple el Delta del Llobregat, significa que els aqüífers del subsòl
estan en perill. Per tant, que siguem conscients tots i totes que això que tenim davant ho
podem solucionar l'Ajuntament de Barberà i el de Sabadell perquè tenim la capacitat de fer-hi
front, però que és un problema que ens afecta com a país.
Per tant, tot i això, estem una altra vegada solucionant els problemes que no creem. Doncs
donarem vot favorable.
Gràcies.
Sr. Ramon: Nosaltres des del grup de Convergència i Unió jo crec que ens hem de felicitar
tots d'haver pogut trobar una solució malgrat, estic d'acord totalment amb el que acabes de
portar, de que no és una situació òptima, evidentment, però crec que els veïns de Can Gorgs,
doncs vull dir, es mereixen que li donem una solució i li donem una solució el més urgent
possible, si cal després, vull dir, com molt bé ja s'ha dit amb anterioritat, doncs ja farem
aquesta segona acció, però del que es tracta és que no tornin a venir èpoques de pluges i no
tornem a posar en perill béns de gent que nosaltres tenim la responsabilitat de defensar des
d'aquí.
També dir que en el tema de l'ACA no voldria fer demagògia, no és moment de discutir-ho,
vull dir, suposo que comprendràs que tingui postures com a mínim diferents de les que pots
tenir tu en alguns d'aquests aspectes. El que sí haig de dir és que espero que se solucioni ben
aviat el problema ben aviat el problema de l'ACA, que és un problema que estar per
solucionar i que, a més a més, està en greus situació jurídica i el que sí que nosaltres fins on
puguem defensarem i estarem sempre al costat de l'equip de govern en el sentit de fer
qualsevol acció per recuperar aquests diners, que evidentment haurien de pagar ells i que
adéu gràcies estem en disponibilitat de poder posar nosaltres, però que realment vull dir,
nosaltres estarem i això s'ha dit i no ho dubteu sempre al costat d'aquest equip de govern per
fer front a la reclamació que calgui per reclamar els drets que són de la nostra ciutat.
El vot favorable.
Gràcies.
Sr. Rodríguez: A veure, la Plataforma votarà també a favor, òbviament, sobretot pels veïns
de Can Gorg, com ja ha quedat clar, que són els principals afectats quan hem tingut alguna
avinguda d'aigua i que sabem que, malauradament en el nostre clima, això pot passar amb
certa freqüència. Esperar que aquesta vegada no ens trobem... perquè clar ja ens vam felicitar
una vegada per tirar l'obra endavant i ens vam quedar amb la rasa feta i sense acabar-la.
Per tant, esperem que aquesta vegada vagi de debò que encara que no té el mateix abast que
tenia l'altra operació sigui suficient, és a dir, si tenim algun aiguat doncs els tècnics puguin
validar que realment l'obra desallotja cap al Ripoll, l'aigua que abans anava en direcció a les
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zones habitades de Can Gorgs i que mai calgui doncs que s'apliqui la disposició sisena
d'aquest conveni per la qual, si és necessari fer més obra, òbviament hauríem de... i amb el
principi de solidaritat amb l'ajuntament veí ens tocaria també aportar el nostre 30%.
Per tant, benvinguda sigui. Que es liciti i es tiri endavant el més ràpid possible perquè penso
que els veïns de Can Gorgs han tingut també molta paciència durant aquest temps.
Gràcies.
Sr. Báez: Donar les gràcies a tots els grups, tant pel vot favorable, com per entendre la
urgència amb que s'ha hagut de fer. Això s'ha mogut, com sabeu, tenint informació amb
aquest últim més aquest conveni l'hem volgut tirar endavant molt ràpid i sí que és cert, amb
aquesta disposició que hi ha que si això finalment comporta o continua comportant
inundacions també a la part baixa de Sabadell, doncs s'haurà de fer aquesta obra i nosaltres,
evidentment contribuir en la part del 30% que ja teníem estipulada, en aquest cas seria
l'Ajuntament de Sabadell qui assumiria la part de l'ACA, però ens falta veure si la solució
donada doncs acaba perquè no faci falta fer aquesta obra a Sabadell perquè és possible que
aquesta rasa que ara s'obre cap al riu Ripoll doncs sigui suficient com per tirar l'aigua sobrant
que és pràcticament quan entra en càrrega de pluja forta seria al 50% de la seva capacitat. És
a dir, que si té una capacitat de 55 m³/segon, a vegades ha arribat fins a 90 i aquesta és l'aigua
que realment acaba fent mal, doncs pensem que en esta rasa cap al riu tindrem l'oportunitat de
veure que no necessitaríem fer l'obra de Sabadell, que aquesta comportava no només el fer el
col·lector sinó comportava la construcció d'un dipòsit abans d'entrar, perquè tots ens situem
una mica el Parc Central. Aquests dipòsits a Barcelona se n'han fet moltíssims perquè
Barcelona, com sabeu, des de la part de Tibidabo, diguéssim cap a mar, doncs també baixava
molta aigua, de quina manera ho han solucionat, doncs fent a l'altura i ara m'ho invento
Balmes-València, doncs hi ha un dipòsit que potser té quan es fan aquestes crescudes d'aigua,
doncs una capacitat d'emmagatzematge d'un hectòmetre cubic, o alguna cosa així.
Per tant, el que es volia fer a Sabadell, no en aquella dimensió, però es volia fer una cosa
similar i per això fins que no s'omple aquell dipòsit evidentment el sobreeixidor no entrava en
càrrega. Ara amb això doncs ja veurem que passa, però sí que és cert i jo m'ho he deixat de
dir, tot i que sí que es va explicar als portaveus que si hi ha la necessitat de fer-ho, doncs
evidentment haurem de col·laborar de la mateixa manera que ara estan col·laborant i que el
problema ho patim més nosaltres que ells.
I, per tant, tornar a agrair-vos, tant per la urgència com ha anat el tema, com pel vot favorable.
Gràcies.
_____________________
7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:
Sr. Rivera: És una pregunta i un prec.
La pregunta referent a les dues propostes que vam introduir pel Ple de juliol, que no es van
poder tractar. Més que res recordar o si teniu previsió de quan les podrem tractar, si al mes
d'octubre o al novembre. Us recordo, una era sobre els mitjans de comunicació i l'altra era
sobre els subministraments.
I l'altra qüestió és que el nostre grup havien presentat una moció d'urgència i sí que
m'agradaria explicar el sentit de la moció perquè la vam consensuar a la Junta de Portaveus,
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es va aprovar, només amb l'abstenció d'un grup i el que volíem és primer agrair a la resta de
grups el seu suport.
I, en segon lloc, aprofitar aquesta tribuna que tenim del Ple perquè les persones que ens
estiguin escoltant i que tinguin una hipoteca que estigui referenciada perquè la moció anava
sobre les hipoteques referenciades de l'IRPH, que siguin capaces d'entendre, d'estudiar-ho, de
veure de quina manera poden arreglar aquesta situació que tenen. És un índex que s'havia
d'extingir i que per una actuació del grup Popular al Parlament al Congreso de los Diputados
que van introduir una esmena, significa que aquestes persones continuaran pagant de mitjana
més de 200 € al mes.
Per tant, tot i que la llei està aprovada, sí que ens agradaria, primer agrair a la resta de grups
que hagin donat suport a aquesta proposta que va en els sentit de que aquesta legislació es
modifiqui perquè aquestes persones en comptes de pagar, doncs uns interessos nominals d'un
3,7% doncs puguin pagar com la majoria de les hipoteques un 1,5 de tipus nominal. De
manera que primer ens trobarem en menys casos de desnonaments perquè hi hauran menys
famílies que es veuran obligades a no poder fer front a les seves hipoteques i sabem perquè és
de justícia que es tracti igual a casos molt similars.
Per tant, recordo, moltes gràcies a la resta de grups pel vostre suport i sobretot que les
persones que tingueu l'IRPH que ho reviseu, que us informeu i que us organitzeu perquè hi ha
plataformes d'afectats i que tindreu tot el nostre suport com el de la resta de grups que li hem
donat suport a aquesta moció.
Gràcies.
Sr. Gallego: Yo haría un ruego para que esto no vuelva a ocurrir. No es por los afectados,
pero esto no es ni un ruego ni una pregunta. ¿Dígame usted quien del equipo de gobierno le
va a responder a usted? Si eso es una cuestión del Congreso de los Diputados.
Es que no es ni ningún ruego ni ninguna pregunta, o sea que... a ver, está dando usted aquí un
miting que no tendría que dar, así que yo rogaría que no diera más mitines así.
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 20:40 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en 9 folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números 391306-E al
391314-E, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza
amb la seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA PRESIDENTA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés,

José Núñez Alba,

