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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 31/01/2018.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:05 hores del dia  31/01/2018,  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:

SÍLVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; 3r TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; 5è TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
MANEL FERRETÉ FERRER ; 2n TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
YOLANDA MOLINERO CAMPILLO ; REGIDORA (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; 4t TINENT D'ALCALDIA (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; REGIDOR (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; 1a TINENTA D'ALCALDIA (JUNTSXB)
MIREIA SÁNCHEZ PI ; REGIDORA (JUNTSXB)
ANA DEL FRAGO BARÉS ; REGIDORA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA SEMPERE CREUS ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
PERE PUBILL I LINARES ; REGIDOR  (ERC)
ROGER PÉREZ ÁLVAREZ ; REGIDOR (ERC)
JAIME  FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ALEJANDRO DOMÉNECH MARTÍN ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (RECUPEREM BARBERÀ)
YOLANDA GONZÁLEZ DELGADO ; REGIDORA (RECUPEREM BARBERÀ)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS: Cap

ORDRE DEL DIA

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
1.01.- 1.01.- EXP.: 2017N01800011. ACTA SESSIÓ 29 DE NOVEMBRE DE 2017.

1.02.- 1.02.- EXP.: 2017N01800012. ACTA SESSIÓ 19 DE DESEMBRE DE 2017.

SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ

2.- AUTORITZACIÓ
2.01.- EXP.: N774160037. AUTORITZACIÓ  SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA.

SECRETARIA GENERAL

3.- RESTAR ASSABENTATS
3.01.- EXP.: 2018N534U0240001. RESTAR ASSABENTATS RENÚNCIA CÀRREC 

JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ

4.- DONAR COMPTE AL PLE 
4.01.- EXP.: 2018N0170001. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS 

D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

5.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

6.- PRECS I PREGUNTES. 

QÜESTIÓ PRÈVIA

Com a qüestió prèvia, amb motiu de la recent defunció de l'ex regidor de la Corporació 
Municipal, Sr. Antonio Coronado Bolaños, l'alcaldessa presidenta, Sra. Sílvia Fuster Alay, 
proposa al Ple Municipal guardar un minut de silenci en memòria de l'ex regidor mort.

Tot seguit, la totalitat de les persones existents a la sala de sessions s'incorpora, guardant tots, 
un minut de silenci.

____________
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DICTÀMENS

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

1.1     EXP.: 2017N01800011. ACTA SESSIÓ 29 DE NOVEMBRE DE 2017.

EXP.: 2017N018000011. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió feta el proppassat dia 29 de 
novembre de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

1.2 EXP.: 2017N01800012. ACTA SESSIÓ 19 DE DESEMBRE DE 2017.

EXP.: 2017N018000012. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 19 de desembre de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de 
la corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 AUTORITZACIÓ

2.1 EXP.: N774160037. AUTORITZACIÓ  SUCCESSIÓ DEL 
CONTRACTISTA.

Atès el contracte subscrit en data 16 de maig de 2017, amb l'empresa CLECE, SA, amb NIF 
núm. A80364243, per a la prestació del servei d'atenció domiciliària del municipi de Barberà 
del Vallès, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 12 d'abril de 2017, del 
qual es va donar compte en sessió Plenària de data 26 d'abril de 2017.

Atès l'escrit presentat en data 23 d'octubre de 2017 per l'empresa CLECE, SA, mitjançant el 
qual comunica a aquest Ajuntament l'acord d'escissió parcial de l'activitat vinculada a serveis 
socials al territori de Catalunya a favor de l'empresa ACCENT SOCIAL, SL, amb NIF núm. 
B66808213, amb efectes del dia 1 de novembre de 2017.

Atès que mitjançant ofici de l'Alcaldia de data 25 d'octubre de 2017, es va requerir a 
l'empresa CLECE, SA per tal que aportés còpia de l'escriptura notarial d'escissió parcial 
esmentada en el seu escrit, així com la documentació acreditativa de la solvència exigida en 
acordar-se l'adjudicació del contracte esmentat en relació amb l'empresa ACCENT SOCIAL, 
SL, o en el seu defecte compromís subscrit conjuntament per les empreses CLECE, SA i 
ACCENT SOCIAL, SL pel qual es responsabilitzen solidàriament en l'execució del contracte, 
a fi i efecte de poder procedir a l'adopció del corresponent acord municipal d'autorització de 
la successió del contractista, tot advertint-la que cas de no poder produir-se la subrogació per 
no reunir la nova empresa les condicions de solvència necessàries, es resoldria el contracte 
per causa imputable a l'adjudicatari.
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Atès l'escrit presentat en data 13 de novembre de 2017 per l'empresa ACCENT SOCIAL, SL, 
pel qual es dóna resposta a l'esmentat ofici de l'Alcaldia i s'acompanya la següent 
documentació: declaració responsable segons la qual l'empresa CLECE, SA, es 
responsabilitza solidàriament amb ACCENT SOCIAL, SL, en l'execució del contracte 
esmentat, així com còpia de l'escriptura notarial d'escissió parcial atorgada davant del notari 
de Barcelona Sr. Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, amb núm. 1913 del seu protocol.

Atès l'informe tècnic emès pel Cap de la secció de serveis socials i salut, del qual es desprèn 
que l'escissió parcial de CLECE, SA, en relació amb l'activitat vinculada a serveis socials a 
Catalunya, a favor de l'empresa ACCENT SOCIAL, SL, no afecta a la correcta realització del 
servei d'atenció domiciliària de Barberà del Vallès en els termes establerts en el contracte 
subscrit amb la primera, motiu pel qual informa favorablement al respecte.

Atès que amb la presentació de la documentació a dalt esmentada s'ha donat compliment a 
l'exigència prevista a l'article 85 del TRLCSP, en la mida en què ambdues societats, 
originària i escindida, es comprometen a responsabilitzar-se solidàriament de l'execució del 
contracte.

És per tot això que, d'acord amb l'informe emès pel Cap de la secció de serveis socials i salut 
i d'acord amb el previst a l'article 85 del TRLCSP; fent ús de les facultats atribuïdes al Ple 
municipal, per la Disposició addicional segona del TRLCPS, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Autoritzar la successió de l'empresa contractista, CLECE, SA, amb NIF núm. 
A80364243, en favor de l'empresa ACCENT SOCIAL, SL, amb NIF núm. B66808213, en 
relació al contracte subscrit en data 16 de maig de 2017 per a la prestació del servei d'atenció 
domiciliària del municipi de Barberà del Vallès, amb efectes 1 de novembre de 2017, d'acord 
amb l'informe emès pel Cap de la secció de serveis socials i salut, en haver-se produït 
l'escissió parcial d'aquella a favor d'aquesta última, qui queda subrogada en tots els drets i 
obligacions derivats del contracte en qüestió, i havent-se acreditat el compliment dels 
requisits establerts a l'art. 85 del TRLCSP. 

Segon.- Establir expressament que en relació amb l'execució objecte del contracte referenciat 
respondran solidiàriament ambdues empreses, originària i escindida, front de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, d'acord amb la declaració subscrita per ambdues empreses.

Tercer.-  Posar en coneixement el contingut i abast del present acord tant a les empreses 
afectades, com a l'Àrea de Serveis Econòmics i la Secció de Serveis Socials.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

3 RESTAR ASSABENTATS

3.1 EXP.: 2018N534U0240001. RESTAR ASSABENTATS RENÚNCIA 
CÀRREC JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
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Primer.- Restar assabentats de l'acord adoptat en data 14 de novembre de 2017 per la 
Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acceptació 
de la renúncia presentada pel Sr. Guillem Vilaregut Pérez al càrrec de Jutge de Pau substitut 
amb la finalitat de què, pel Ple de l'Ajuntament, es proposi al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya el nomenament de la persona que se'n faci càrrec.

Segon.- Restar assabentats, així mateix, de què per decret de l'alcaldia núm. 90, de data 16 de 
gener de 2018, s'han iniciat els tràmits per a la designació de nou/nova Jutge/essa de Pau 
substitut/a de Barberà del Vallès mitjançant la convocatòria pública corresponent, en la forma 
prevista a l'article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges/esses de Pau.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

4 DONAR COMPTE AL PLE 

4.1 EXP.: 2018N0170001. DONAR COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D'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
_____________________

5. 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 presenten els següents acords pel procediment d'urgència.

_____________________

5.1 EXP.: IAPG2017/01. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRES SUPOST 
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
EXERCICI 2018.

Atès que en sessió plenària de data 19 de desembre de 2017, es va adoptar l'acord d'aprovació 
provisional del Pressupost general, de les Bases d'execució i de la plantilla de personal per a 
l'exercici 2018.

Atès que l'acord esmentat ha estat exposat al públic al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de desembre de 2017, pel termini de 
15 dies hàbils i fins al 18 de gener de 2018, inclòs.

Atès que dins el termini d’exposició pública s’han formulat les reclamacions següents, per 
l'interessat que es detalla a continuació:
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- Grup Municipal Partit Socialistes de Catalunya (PSC Barberà del Vallès)

La primera reclamació: Proposa que s'introdueixi una disposició addicional a les Bases 
d'execució amb el següent redactat:

1. "S'introdueixi al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, un 
document Excel en el que de forma trimestral apareguin les peticions de subvencions 
realitzades a ens supramunicipals.
2. S'introdueixi al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, un 
document Excel en el que de forma trimestral apareguin les concessions de subvencions d'ens 
supramunicipals.
3. S'introdueixi al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Barberà, la planificació 
datada de l'execució d'inversions prevista en el pressupost, i cada trimestre el percentatge del 
grau d'execució tècnica i econòmica, per a poder avaluar el seu compliment."

La segona reclamació: Proposa que s'introdueixi una altre disposició addicional, relativa a la 
comunicació institucional amb el següent text:

"Les despeses relatives a projectes d'identitat i imatge corporativa, campanyes de publicitat, 
campanyes de difusió, fires, exposicions, premis, actes públics, jornades, publicacions i 
edicions en general, així com el disseny de la senyalització (i l'execució de la mateixa lligada 
a actes i events de la corporació), de les diferents àrees i organismes autònoms de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès hauran de ser gestionades pel gabinet de Premsa i 
Comunicació i carregades al seu pressupost, excepte els anuncis oficials de caràcter 
administratiu que no comporten aplicació de imatge corporativa. I es publicarà al Portal de 
transparència de l'Ajuntament de Barberà del Vallès un document Excel en el que de forma 
trimestral aparegui el detall de l'execució econòmica d'aquestes partides"

Atès que la reclamació presentada no s'ajusta a cap dels supòsits pels quals únicament poden 
presentar-se reclamacions contra el pressupost, els quals estan recollits a l'article 170.2 del 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i que són els següents:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en aquesta 
llei.
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat 
local, en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades o bé d'aquestes respecte de les necessitats per a les quals estigui previst.

És per tot això, que es proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Desestimar totes les reclamacions presentades pel Grup Municipal Partit del 
Socialistes de Catalunya, per no ajustar-se les mateixes, als supòsits pels quals únicament es 
poden presentar reclamacions contra el pressupost, segons el que estableix l'esmentat article 
170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
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reguladora de les Hisendes Locals.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost general per a l'exercici 2018, format pel 
Pressupost d'aquest Ajuntament i pels de les empreses Actividades Integradas, SA (AISA) i 
Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal (SABEMSA), ambdues societats mercantils 
de capital íntegrament municipal, així com aprovar, també definitivament, les bases 
d’execució del pressupost i la plantilla de treballadors municipal (dins l'expedient hi ha tota la 
documentació relativa al Pressupost, a les bases d'execució i a la plantilla de treballadors 
municipals).

El resum del Pressupost general és el següent:

A) PRESSUPOST AJUNTAMENT

INGRESSOS (Euros)

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents

Cap. 1 Impostos directes 19.230.819,46

Cap. 2 Impostos indirectes 1.690.000,00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 9.743.229,20

Cap. 4 Transferències corrents 10.799.236,89

Cap. 5 Ingressos patrimonials 409.571,13

· Operacions de capital

Cap. 6 Alienació d’inversions reals 1.500.000,00

Cap. 7 Transferències de capital 539.064,35

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00

Cap. 9 Passius financers 3.200.000,00

TOTAL INGRESSOS 47.111.921,03

DESPESES (Euros)

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents

Cap. 1 Despeses de personal 13.967.006,17

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis 17.673.240,82

Cap. 3 Despeses financeres 93.707,69

Cap. 4 Transferències corrents 3.561.806,58

Cap. 5 Fons de Contingència 454.546,59

· Operacions de capital

Cap. 6 Inversions reals 8.347.177,51

Cap. 7 Transferències de capital 2.394.435,67

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00

Cap. 9 Passius financers 620.000,00

TOTAL DESPESES 47.111.921,03
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B) PRESSUPOST EMPRESA MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS, SA (AISA)

INGRESSOS (Euros)

Altres serveis 18.501,97

Subvencions oficials 173.891,32

Altres subvencions 85.996,18

Ingressos Patrimonials 434.918,12

Disposició de romanents d'exercicis anteriors 31.495,76

TOTAL INGRESSOS 744.803,35

DESPESES (Euros)

Personal 465.991,32

Compres en béns i serveis corrents 208.812,03

Despeses financeres 0,00

Inversions 70.000,00

Variació Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 744.803,35

C) PRESSUPOST SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA MUNICIPAL, S.A 
(SABEMSA)

DESPESES (Euros)

Compres 1.792.729,60

Arrendaments i cànons 37.712,59

Reparacions i conservacions 237.634,10

Serveis de professionals 400.209,57

Transports 703,62

Primes d'assegurances 37.879,86

Serveis bancaris i similars 3.835,88

Publicitat i propaganda 2.305,67

Subministraments 127.492,03

Altres serveis 92.886,39

Tributs 83.908,19

Despeses de personal 1.478.890,11

Altres despeses de gestió 15.213,09

Despeses financeres 23.253,95

Amortitzacions 430.950,34

Pèrdues per deteriorament 12.000,00

TOTAL DESPESES 4.777.604,99

Tercer.- Declarar no disponible el crèdit de l'aplicació pressupostària 2018 230 929 50000 
corresponent al Fons de Contingència.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, el Pressupost definitivament aprovat i la 
plantilla municipal que s'incorpora com a annex, així com a la seu-electrònica municipal.
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_____________________

D'acord amb el que disposen els arts. 19 del Reglament Orgànic Municipal, i 82.3 i 97.3 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament l'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al no haver estat dictaminat prèviament 
aquest punt per la corresponent Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ al 
seu debat i votació, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, la seva 
inclusió en l'ordre del dia va ser aprovada per unanimitat dels membres presents, donant lloc 
a continuació al corresponent debat i votació, amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (2 PP, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)
Vots en contra: 8 (2 ERC, 6 PSC)
Abstencions: 2 (RECUPEREM)

APROVAT
_____________________

5.2 EXP.: 2018N060U0240001. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL 
GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER EXIGIR A LA GENERALITAT 
L'ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal del PSC, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Atès que en l'àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans 
de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades salvatges i 
discriminatòries, essent l'anul·lació de l'aportació econòmica del Govern de la Generalitat al 
sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a 
l'educació, la igualtat d'oportunitats, la convivència i la diversitat.

Atès que segons l'article 84.2 i 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 198 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, recullen que l'ensenyament de 0-3 anys és de 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s'ha d'articular 
mitjançant convenis amb els ens locals.

Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la 
institució passant a ser els ajuntaments, amb l'ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment del servei d'escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els 
ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les 
diputacions).

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.

Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir 
un finançament de les escoles bressol que cobris, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 
euros per plaga i any, i s'havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 
euros per plaça i any i aquest mandat no s'ha complert per part del Govern de la Generalitat.
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Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la 
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la 
raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà de 
Llobregat, Esplugues, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de 
col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del 
deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d'Ensenyament no 
va abonar, tot i haver-s'hi compromès, entre els anys 2012 i 2015.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès els acords següents:

1) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la 
sentencia del TUC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d'abonar per la 
gestió del servei de les escoles bressol del municipi.

2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d'acord amb rescrit de la sentencia del 
TSJC retorni també el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles 
bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la 
via judicial des d'aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute 
per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta 
sentencia.

3) Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles 
bressol del municipi."

_____________________

D'acord amb el que disposen els arts. 19 del Reglament Orgànic Municipal, i 82.3 i 97.3 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament l'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al no haver estat dictaminat prèviament 
aquest punt per la corresponent Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ al 
seu debat i votació, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, la seva 
inclusió en l'ordre del dia va ser aprovada per unanimitat dels membres presents, donant lloc 
a continuació al corresponent debat i votació, amb el resultat següent:

APROVADA PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

6. PRECS I PREGUNTES.
_____________________
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I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 20:05 hores, 
de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que es 
celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent, 
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació.

L’alcaldessa presidenta, El secretari general acctal.,

Sílvia Fuster Alay José Antonio Martínez Martínez 
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