
 
12/2019. SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 DE SETEMBRE DE 
2019. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 16 de setembre de 2019, essent les 20:00 hores, es reuneix 
l’AJUNTAMENT PLE, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, en sessió ordinària presidida 
pel Sr. Alcalde, Xavier Fonollosa i Comas. 
 
Amb l’assistència dels/de les regidors/res senyors/es:  
- Cristina Dalmau Cerdà 
- Lluís Esteve i Balagué 
- Lluís Amat Ferrer 
- Soledad Rosende Castillo 
- Lluís Sagarra Sesé 
- Rosa Maria Cadenas Prados 
- Belén Leiva Herrera 
- Gerard Mimó Creus 
- Albert Fernández Claramunt 
- Andreu González Castro  
- Raquel Sans Carné 
- Lluís Tomás Moreno 
- Remedios Márquez Ortega 
- Antonio Carvajal Jiménez 
- Manuela Franco Romero 
- Xavier Sáez de Cortázar Gea 
- Laura Ruiz Sigüenza 
- Víctor de León Kunst 
- Soulimane Messaoudi Tahrioui 
- Juan José Pérez Busto 
 
Assistits pel Secretari de la Corporació el senyor: 
- Jaume Tramunt Monsonet 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA:  DE 29 DE JULIOL DE 2019. 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=239 
 
 

HASH del video:”kRuWz1jH4kA3smHj0wt9UPt2JyprJeFaxWlK6Z7vhLA=" inicio en: 00:03:59 

 
 
Se sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol 
de 2019 que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Intervenció de la ciutadania: 
 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=313 
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DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA, 
D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR. 
 
2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PER LA FUNDACIO 
PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, EN RELACIÓ A LES OBRES CONSISTENTS EN LA 
REFORMA I AMPLIACIO DE L’HOSPITAL, FASE 0.0 – NOU RECINTE D’INSTAL·LACIONS, 
SITUAT A L’AV. MANCOMUNITATS COMARCALS, NÚMS. 1-3 DE MARTORELL. (EXP. 
2557/2019). 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=612 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 17 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro,  Raquel Sans Carné, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero i Juan José Pérez Busto. 
- 4 abstencions dels/de la senyors/a: Xavier Sáez de Cortázar Gea, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de 
León Kunst i Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
  
I.- En data 29 de juliol de 2019 (número 2019-E-RE-1250 de registre d’entrada de la Corporació), la 
Fundació Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell va sol·licitar la bonificació del 95% sobre 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres a l’empara de l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal núm. 
4 reguladora de l’esmentat Impost, en relació a l’execució de les obres consistents en la reforma i 
ampliació de l’hospital, situat a l’av. Mancomunitats Comarcals, núms. 1-3 de Martorell. Aquesta 
llicència urbanística es tramita amb el número d’expedient 59/19-OM – G2557/2019. 
II.- L’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) estableix: 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá 
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
L’article 5è., apartat 3, de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina: 
“3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració 
correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres”.  
III.- Les obres descrites són d’especial interès municipal, perquè concorren circumstàncies socials ja 
que modernitza, actualitza i amplia els seus serveis per als usuaris. 
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Vist l’informe favorable de la tècnica d’administració general de l’àrea d’intervenció i disciplina 
urbanístiques i activitats obrant a l’expedient, i atès que d’acord amb l’article 103.2 a) del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, correspon al Ple municipal valorar les circumstàncies 
concurrents en cada cas per formular la declaració d’interès o utilitat municipal, en conseqüència el 
Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Declarar d’interès municipal les obres a executar per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell, de reforma i ampliació de l’hospital, que es tramiten amb el número d’expedient de 
llicència urbanística 59/19-OM – G2557/2019.  
Segon.- Concedir a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell una bonificació del 95% 
sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que s’ha de liquidar amb motiu 
de l’expedient de llicència urbanística esmentat. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i als departaments municipals de territori i sostenibilitat, intervenció i 
tresoreria. 
 
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PER LA FUNDACIO 
PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, EN RELACIÓ A LES OBRES CONSISTENTS EN LA 
REFORMA I AMPLIACIO DE L’HOSPITAL, FASE 1, SITUAT A L’AV. MANCOMUNITATS 
COMARCALS, NÚMS. 1-3 DE MARTORELL. (EXP. 2396/2019). 
 
Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per: 
- 17 vots a favor dels/de les senyors/es: Xavier Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, Lluís 
Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, Soledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, Rosa Maria 
Cadenas Prados, Belén Leiva Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt, Andreu 
González Castro,  Raquel Sans Carné, Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez Ortega, Antonio 
Carvajal Jiménez, Manuela Franco Romero i Juan José Pérez Busto. 
- 4 abstencions dels/de la senyors/a: Xavier Sáez de Cortázar Gea, Laura Ruiz Sigüenza, Víctor de 
León Kunst i Soulimane Messaoudi Tahrioui. 
 
I.- En data 29 de juliol de 2019 (número 2019-E-RE-1251 de registre d’entrada de la Corporació), la 
Fundació Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell va sol·licitar la bonificació del 95% sobre 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres a l’empara de l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal núm. 
4 reguladora de l’esmentat Impost, en relació a l’execució de les obres consistents en la reforma i 
ampliació de l’hospital, situat a l’av. Mancomunitats Comarcals, núms. 1-3 de Martorell. Aquesta 
llicència urbanística es tramita amb el número d’expedient 46/19-OM – G2396/2019.  
II.- L’article 103.2 a) del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) estableix:  
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:  
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá 
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”  
L’article 5è., apartat 3, de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres determina:  
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“3. Podran gaudir d’una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració 
correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
III.- Les obres descrites són d’especial interès municipal, perquè concorren circumstàncies socials ja 
que modernitza, actualitza i amplia els seus serveis per als usuaris. 
Vist l’informe favorable de la tècnica d’administració general de l’àrea d’intervenció i disciplina 
urbanístiques i activitats obrant a l’expedient, i atès que d’acord amb l’article 103.2 a) del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, correspon al Ple municipal valorar les circumstàncies 
concurrents en cada cas per formular la declaració d’interès o utilitat municipal, en conseqüència el 
Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Declarar d’interès municipal les obres a executar per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell, de reforma i ampliació de l’hospital, que es tramiten amb el número d’expedient de 
llicència urbanística 46/19-OM – G2396/2019.  
Segon.- Concedir a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell una bonificació del 95% 
sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que s’ha de liquidar amb motiu 
de l’expedient de llicència urbanística esmentat. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i als departaments municipals de territori i sostenibilitat, intervenció i 
tresoreria. 
 
4. PROPOSTA DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
240/2019, TRAMITAT PEL JUTAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA 
(EXP. 215/2019). 
 
Intervencions: 
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Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
Antecedents 
El dia 5 de setembre de 2019 (registre d’entrada RC 9773) es va notificar a l’Ajuntament de Martorell 
la resolució de la lletrada de l’Administració de Justícia del jutjat contenciós administratiu núm. 3 de 
Barcelona, on se’l requereix perquè trameti, en el termini improrrogable de vint dies, l’expedient 
administratiu del recurs contenciós administratiu núm. 240/2019, interposat per la Generalitat de 
Catalunya contra l’acord del ple d’aquest Ajuntament de data 21 de gener de 2019, pel qual es va 
resoldre exercir la reversió del bé cedit gratuïtament per l’Ajuntament de Martorell al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya -finca registral 11.098-, en els termes regulats per l’article 50.3 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, perquè no s’està destinant a l’ús previst de centre de 
formació professional integrada en el sector de l’automoció. 
Fonaments de dret 
I.-  No consta l’existència de cap interessat en l’expedient que calgui emplaçar perquè pugui 
personar-se i comparèixer en el termini de nou dies. 
II.- No concorre cap dels supòsits d’acumulació previstos en l’article 34 de la Llei jurisdiccional. 
III.- La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa judicial a les 
entitats locals de la província en els procediments en els quals aquestes entitats en siguin part, 
segons regula el Reglament sobre l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació. 
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IV.- El secretari de l’Ajuntament de Martorell ha emès el seu informe preceptiu en data 5 de setembre 
de 2019. 
V.- De conformitat amb l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, el ple és competent per l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de 
l’ajuntament en les matèries de competència plenària. Com el recurs contenciós s’ha interposat contra 
un acord plenari, la competència per exercir l’acció judicial, en aquest expedient, correspon al ple 
municipal.  
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Exercir l’acció judicial consistent en la compareixença en el recurs contenciós administratiu 
núm. 240/2019, interposat per la Generalitat de Catalunya contra l’acord del ple d’aquest Ajuntament 
de data 21 de gener de 2019, pel qual es va resoldre exercir la reversió del bé cedit gratuïtament per 
l’Ajuntament de Martorell al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -finca registral 11.098-, en 
els termes regulats per l’article 50.3 del Reglament del patrimoni dels ens locals, perquè no s’està 
destinant a l’ús previst de centre de formació professional integrada en el sector de l’automoció. 
Segon.- Comunicar al jutjat que: 
. No consta l’existència de cap interessat en l’expedient que calgui emplaçar perquè pugui 
personar-se i comparèixer en el termini de nou dies. 
. No concorre cap dels supòsits d’acumulació previstos en l’article 34 de la Llei 
jurisdiccional. 
Tercer.- Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre l'assistència jurídica, 
tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència jurídica consistent en la defensa 
judicial en l'esmentat recurs i designar com a lletrat/da el/la que nomeni la Diputació de Barcelona. 
Quart.- Encarregar la representació de la Corporació en l’esmentat procés a la procuradora dels 
tribunals senyora Inmaculada Lasala Buxeres. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la procuradora dels tribunals Inmaculada Lasala Buxeres i al servei 
d’assistència jurídica local de la Diputació de Barcelona. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
5.-DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JULIOL 
DE 2019. 
  
Intervencions: 
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Es dóna compte. 
 
6.-DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D’AGOST DE 
2019. 
  
Intervencions: 
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Es dóna compte. 
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7.-INTERPEL·LACIONS 
  
Intervencions: 
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No n’hi ha. 
 
DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
Hi ha consens general en la societat i en la comunitat científica que el canvi climàtic i els impactes 
que ja s’observen és la principal amenaça a la qual s’enfronta el Planeta actualment. A banda dels 
efectes evidents sobre els ecosistemes, els efectes previsibles del canvi climàtic poden perjudicar 
notòriament la nostra economia productiva, des de l’afectació negativa en el funcionament i el 
manteniment de moltes infraestructures, a importants alteracions en el desenvolupament del turisme, 
la indústria, etc. Igualment, no s’han de negligir els seus impactes sobre la salut. 
A principis de l’any 2008 la Unió Europea va iniciar el Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible local, 
una iniciativa que pretenia potenciar la lluita contra el canvi climàtic des d’un punt de vista més proper 
al ciutadà: l’àmbit municipal. Els municipis adherits es comprometien a reduir les emissions de Gasos 
d’Efecte Hivernacle (GEH) al seu territori en més del 20% l’any 2020, amb accions per mitigar el canvi 
climàtic com ara la promoció de les energies renovables, l’eficiència energètica sobretot en edificis i 
enllumenat públics, i l’estalvi d’energia tant en el sector públic com de cara a la ciutadania i les 
empreses.  
L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per un ampli consens la Llei 16/2017, de l’1 d’agost 
del canvi climàtic per donar resposta a aquests reptes i abordar els impactes posats de manifest en el 
Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya (2016). 
En un informe publicat l’any passat pel Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-2018) es 
va advertir que no quedaven més de 12 anys per a evitar que la temperatura de la Terra superés el 
llindar dels 1,5 graus respecte als nivells preindustrials. Aquest fet suposaria una situació de declivi 
sense precedents en la natura del Planeta i l’acceleració del rati d’extinció d’espècies, les 
conseqüències podrien ser devastadores i irreversibles pel conjunt de la humanitat i el planeta. Per a 
evitar-ho, des del IPCC assenyalen que calen solucions urgents.   
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels governs nacionals i locals 
és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvolupar per aquestes institucions 
incideixen en els processos que alteren la composició de l'atmosfera i la capacitat d'adaptació als 
impactes. 
Martorell, com a municipi sensible a aquesta problemàtica i conscient que les regions mediterrànies 
són de les més vulnerables al canvi climàtic, desenvolupa des de fa anys polítiques de sostenibilitat 
ambiental encaminades a la reducció del consum energètic i de GEH al municipi. 
L’any 2008 Martorell es va adherir al Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible i l’any 2010 va aprovar 
el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb l’objectiu de reduir un 27.6 % dels GEH l’any 
2020 respecte el 2005. En l’últim informe de seguiment del PAES elaborat el 2018 s’havia assolit ja el 
27 %. 
El Pla de Mobilitat Urbana de Martorell i el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire de 
Martorell, clarament interrelacionats entre ells, són altres eines de planificació que també 
persegueixen aquests objectius. 
En l’actualitat cal que els governs i les institucions polítiques actuïn de forma decidida, i el primer pas 
passa pel reconeixement i declaració, de manera immediata, que ens trobem en un estat 
d’emergència climàtica.  
Però aquesta no pot ser en cap cas una declaració simbòlica sense contingut. Cal que vagi 
acompanyada d’un compromís polític per a l’impuls d’un pla local de transició energètica i ecològica 
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consensuat per tots els grups polítics, amb mesures i compromisos reals i vinculants a curt i llarg 
termini i amb la corresponent dotació de recursos per dur-los a terme. 
També caldrà de la implicació del conjunt de la ciutadania, el que requerirà d’accions destinades a 
informar i conscienciar a la població de la gravetat de la situació climàtica, amb l’objectiu que adoptin 
un rol més actiu i participatiu. 
Per tot això, l’Ajuntament de Martorell declara la situació d’emergència climàtica i posa de manifest la 
necessitat de l’aprovació d’un nou Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), per assolir 
la reducció de les emissions de com a mínim un 40% l’any 2030, tot incorporant accions de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic: 
- Fomentar l’ús d’energia renovable: 

• Prioritzar la compra d’ energia amb fonts renovables. 
• Fomentar la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable per l’autoconsum.  
• Fomentar l’eficiència energètica: 
• Reduir les emissions de serveis municipals, fomentant l’eficiència energètica dels 

equipaments municipals, enllumenat públic, semàfors, flota de vehicles municipals. 
• Reduir les emissions derivades de la gestió de residus, el cicle de l’aigua, transport públic 

municipal, i del manteniment de les zones verdes i via pública. 
- Fomentar una mobilitat sostenible: 

• Promoure un pla de mobilitat urbana energèticament eficient  
• Impulsar l’ús racional del vehicle privat i reduir les seves emissions. 
• Potenciar, incentivar i impulsar el transport públic urbà i interurbà i reduir les seves emissions.  
• Afavorir el traspàs modal cap a modes de transports no motoritzats (a peu i bicicleta) 
• Impulsar mesures pel desplegament del vehicle elèctric. 

- Fomentar la prevenció de residus. 
• Impulsar actuacions que afavoreixin la prevenció de residus, increment del reciclatge i la 

valorització. 
- Fomentar la participació ciutadana. 

• Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l'elaboració i 
avaluació de les polítiques climàtiques. 

• Difondre continguts pedagògics als centres educatius sobre el canvi climàtic i impulsar la seva 
participació activa en les accions de millora ambiental. 

• Establir mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots els aspectes 
relacionats amb el canvi climàtic. 

• Realització de campanyes periòdiques de sensibilització ambiental adreçades al ciutadans i 
associacions. 

- Incorporar l'anàlisi de la resiliència al canvi climàtic en la planificació del territori, les activitats, 
les infraestructures i les edificacions. 
 
8.-PREGUNTES 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=3738 
 
 

HASH del video:”kRuWz1jH4kA3smHj0wt9UPt2JyprJeFaxWlK6Z7vhLA=" inicio en: 01:02:18 

  
9.-PRECS 
  
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=7597 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=3738
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=7597


 
 
 

HASH del video:”kRuWz1jH4kA3smHj0wt9UPt2JyprJeFaxWlK6Z7vhLA=" inicio en: 02:06:37 

 
10.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. LLUÍS ESTEVE BALAGUÉ 
AL SEU CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL (EXP. 
2420/2019). 
 
Intervencions: 
  

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=7785 
 
 

HASH del video:”kRuWz1jH4kA3smHj0wt9UPt2JyprJeFaxWlK6Z7vhLA=" inicio en: 02:09:45 

 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22:30 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a 
Secretari, en DONO FE.  

 
 

 
 

 
 

 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0811300C0/SP_CAT_BARP0811300C0.PLENOS.2019091601?ts=7785
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