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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2011 
 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
VICENÇ CEBRIA I PEIX 
OSCAR IZQUIERDO I FABA 
ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 
MARTA MARTÍ I PASTÓ 
JOAQUIM MONT I SERVIÀ 
ANN JANE BRADLEY 
 
ALCALDE-PRESIDENT 
RUFINO GUIRADO IRUELA 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO I PRIM 
 
 
A Vall-llòbrega, essent les  14,00 hores del dia 9 de setembre de 2011, sota la 
presidència de l’Alcalde i amb l’assistència de la Secretària , es reuneixen, a la Casa 
Consistorial,  prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a 
fi i efecte de celebrar del Ple extraordinari segons estableix l’ordre del dia.  
 
1- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS  
 
Un cop corregides les errades materials advertides pel Grup de CIU en relació a que 
manca incorporar el discurs del Regidor d’ERC, Sr. Vicenç Cebrià, en l’acta de l’11 de 
juny i deixar constància que la Regidora Sra. Pallí no va optar a candidata a l’alcaldia,   
es sotmet a aprovació les actes de 11 i 22 de juny, votant en contra el Grup de CIU i a 
favor IC-V i ERC. En explicació de vot la Sra. Martí indica en nom de CIU que no 
l’aprovaran si no veuen les correccions ja plasmades dins l’acta .  
 
A continuació la portaveu del Grup, Sra. Marta Martí, indica que voldria que constessin 
en acta totes les intervencions dels regidors. Per part de la Secretaria a qui es consulta a 
l’efecte s’indica que per suposat es farà constar totes aquelles intervencions que de 
manera expressa el regidor indiqui textualment que vol que hi consti en acta, o be faci 
entrega per escrit de la seva intervenció integra. També es comenta entre els regidors la 
possibilitat de gravar un CD, que es podria repartir desprès a cada grup, a fi de disposar 
de tot el que s’ha dit, sense necessitat que consti a l’acta, atès que un acta no es un diari 
de sessions, sinó un recull dels acord adoptats i un breu resum de les intervencions més 
destacables, si s’escau. 
 
2-DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE COMPTES EXERCICI  2010 
 
Es dona compte al Ple de l’expedient de liquidació corresponent a l’any 2010 aprovat 
per Decret d’Alcaldia de 5 de novembre de 2010 i que dona un resultat de romanent de 
tresoreria de 219.589,09 euros. 
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3-ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2010-2011 
 
Atesa la comunicació de la Direcció general de centres públics on es fa constar que per 
Resolució de la Consellera d’Ensenyament de  20 de juliol de 2011, l’import atorgat en 
aquest Ajuntament per subvenció de la Llar d’Infants, és de 44.200,00 euros,  
 
S’acorda: 
 

- ACCEPTAR l’esmentada subvenció pel curs escolar 2010-2011 
- TRAMETRE el certificat d’intervenció relatiu al cost del servei durant el curs 

desglossat per despeses de personal i despeses de funcionament 
- COMUNICAR-HO a la Direcció general de centres públics abans del 30 

d’octubre de 2011. 
 
S’aprova per unanimitat  
  
4-NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ DELIMITACIÓ TERME 
MUNICIPAL 
 
Havent de procedir a la renovació dels representatns de l’Ajuntament a la Comissió 
encarregada de realitzar les operacions de delimitació del terme municipal 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Nomenar els membres que han de formar part de dita Comissió i que són els 
següents: 

- Rufino Guirado i Iruela (Alcalde) 
- Vicenç Cebrià i Peix (Regidor) 
- Oscar Izquierdo i Faba 
- Joaquim Mont i Servià 
- Pilar Blasco Prim (Secretaria) 
- Joan Josep Frigola i Capo (tècnic municipal) 

 
Segon.- Notificar aquest acord i comunicar-ho així mateix als municipis veïns de 
Palamós, Calonge, Forallac i Mont-ras. 
 
5-APROVACIÓ INICIAL POUM DE VALL-LLOBREGA  
 
Atès  el projecte de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vall-llobrega  
 

Atesos els informes tècnics i jurídics emesos pels serveis municipals.  

 

En virtut de les facultats que em confereix l'article 21 de la Llei de bases de règim local, 

i segons la tramitació que preveu l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
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Atès que es compleixen els requisits del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

nou Text refós de la Llei d’Urbanisme. I que la tramitació d’aquest planejament es 

seguirà d’acord amb el que s’estableix a l’article 85 del Text Refós de la llei 

d’urbanisme. 

 

Atès que l’òrgan competent per la seva aprovació inicial és el Ple de la Corporació amb 

el quórum de la majoria absoluta, tal i com es disposa en els articles articles 22.2.c) i 

47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

S’acorda:  

 
PRIMER. APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Vall-llobrega  

 

SEGON.- ACORDAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació de plans urbanístics derivats, 

projectes de gestió urbanística i d’urbanització, d’atorgament de llicencies de 

parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 

construccions, d’instal·lació, ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 

autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Tot aixó 

d’acord amb els àmbits grafiats en els plànols que figuren a l’expedient  i el resum que 

consta en la proposta tècnica pel “sòl urba” de la zona Raval de Baix-Eixample (planol 

0-8.1), Raval de Dalt-Mas Falquet ( planol 0-8.2) i zona industrial-Portalada ( planol 0-

8.3) i pel sòl no urbanitzable ( planol 0-8.4) ; amb la consideració no obstant que, en les 

zones especialment grafiades i en tota la resta del municipi, podran atorgar-se aquelles 

llicencies i instruments fonamentades en el regim vigent, que siguin compatibles també 

totalment amb les determinacions del planejament ara aprovat inicialment, i que per tant 

no posi en risc el nou planejament un cop aprovat definitivament, d’acord amb allò 

establert a l’art. 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

El Termini de suspensió de llicències serà en principi d’un any a comptar des de la data 

de publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial corresponent 

 

TERCER. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el Pla d’Ordenació 

Municipal, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i el plànol i resum dels àmbits de 

suspensió de llicències, mitjançant anuncis al BOP, al DOG, dos diaris, tauler d’anuncis 

i el web de l’Ajuntament. 

 

El termini d’exposició publica finalitzarà el dia 17 de novembre de 2011 , data fins a la 

qual es podran presentar al·legacions i suggerencies. Durant aquest termini es posarà a 
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disposició de la ciutadania els documents que conformen el POUM, els quals així 

mateix es trobaran al web municipal. I s’habilitarà també l’assessorament tècnic adient. 

 
QUART.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 

següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb 

l’article  85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost: 

• Secretaria de Planificació Territorial 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Consorci de la Costa Brava 

• Direcció General de Patrimoni Cultural 

• Departament d’Agricultura 

• Direcció General de Carreteres 

• Direcció General de Comerç 

• Secretaria d’Habitatge 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge  

• Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental 

• Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

• Diputació de Girona 

• Servei Geològic de Catalunya 

• Secretaria General d’Esports 

• Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments 

• Direcció General d’Energia i Mines 

• Secretaria de Planificació Territorial 

• Secretaria per la Movilitat 

• Departament d’Educació 

• Departament de Salut 

• Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental 

• Sorea, FECSA-ENDESA, Companyies de Telefonia 

• Altres, si s’escau, que es consideri adient 

 
Així mateix es donarà audiència als Ajuntaments limítrofes: Forallac, Mont-ras, 

Calonge-Sant Antoni  i Palamós. 

 
CINQUÈ.- FACULTAR el senyor Alcalde per a la signatura dels documents que 

siguin necessaris a l’efecte. 

 

L’acord s’adopta amb el quòrum legal a l’efecte, sent així el vots a favor dels Grups de 

IC-V, ERC i el vot en contra de CIU. En explicació de vot, pren la paraula el Sr. Mont 

per indicar, tot demanant consti en acta, que el motiu pel qual voten en contra és perquè 
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no han estat escoltats en els treballs de preparació. L’Alcalde respon, indicant també 

consti en acta, que en el seu programa electoral hi consta el tema de l’aprovació del 

POUM, que no li han preguntat en quin punt ho tenien que, d’altra banda, informa que 

no hi ha variacions d’importància en relació a la fase de participació i avanç. 

Per part de la portantveu de CIU, Sra. Martí, s’indica que aquesta manca de consens 

provocarà que hi hagi més quantitat d’al·legacions que s’haurien evitat si s’hagués 

actuat conjuntament 
 
6. MOCIO PER DEMANAR UN REFERENDUM SOBRE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL 
 
Vista la proposta presentada pel Grup d’ICV-EUiA-E que es transcriu a continuació, 
queda aprovada per tots els grups municipals per unanimitat: 
 
Atès que els Grups Parlamentaris Socialista i Popular del Congrés dels Diputats han presentat 
conjuntament una Proposició de Reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, que està 
en procés de tramitació, pel procediment d’urgència, a les Corts Generals.  
Atès la transcendència d’aquesta proposició, que consagra a la Constitució la limitació del 
dèficit estructural segons els marges establerts per la Unió Europea. I estableix que una Llei 
Orgànica fixarà el dèficit estructural màxim permès a l’Estat i a les Comunitats Autònomes, 
amb relació al seu producte interior brut; el contingut de la qual ja ha estat acordada, en els seus 
termes fonamentals, pel PSOE i el PP.    
Atès que la reforma constitucional determina que el pagament dels crèdits per satisfer els 
interessos i el capital del deute públic de les Administracions gaudiran de prioritat absoluta, i, 
per tant, sense atendre a les circumstàncies econòmiques i socials de gravetat que en un moment 
donat es poguessin produir. Així com que el volum de deute pel conjunt de les administracions 
públiques, en relació al producte interior brut de l’Estat, no podrà superar el valor de referència 
establert en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.   
Atès que l’esmentada proposició estableix que les Entitats Locals hauran de presentar equilibri 
pressupostari i que no té en compte que els Ajuntaments han assolit competències impròpies, 
més del 30% de les que corresponen a les Comunitats Autònomes, sense rebre el corresponent 
finançament. Cal recordar que l’Estat no ha donat compliment a la Constitució, que en l’article 
142,  estableix que els Ajuntaments hauran de participar en els ingressos de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, garantint la cobertura dels serveis impropis. 
Atès que aquesta reforma constitucional consagra una determinada opció política, que comporta 
limitar la capacitat d’actuació de les administracions públiques i que afectarà la vida dels 
ciutadans i les ciutadanes, en tant que incideix negativament en el manteniment i 
desenvolupament de l’Estat de benestar i en les polítiques de reactivació econòmica en períodes 
de crisi.  
Atès que la reforma constitucional suposa una greu retallada de la capacitat d’autogovern de 
Catalunya i del conjunt de les comunitats autònomes, així com un atac a l’autonomia local.    
Atès que una qüestió de la transcendència d’una reforma constitucional -la segona que es 
realitza en trenta tres anys de vigència de la Constitució- s’està realitzant de forma improvisada, 
quan la legislatura està esgotada, amb una tramitació d’urgència de poc més d’una setmana,  
sense cercar l’acord del conjunt de les forces polítiques i sense promoure el debat social.   
Atès que la societat ha expressat una demanda creixent de més i millor democràcia, garantint, 
entre d’altres mesures per millorar la qualitat de la democràcia, que la ciutadania pugui decidir 
de forma directa, mitjançant referèndum, sobre les qüestions que més els afecten.  
Atès que l’article 167.3 de la Constitució estableix que “Una vegada hagi estat aprovada la 

reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre 
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que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins l’espai dels 

quinze dies següents al de l’aprovació”.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Reclamar als diputats i diputades del Congrés escollits per les circumscripcions 
electorals de Catalunya i als senadors i a les senadores escollits per les circumscripcions 
electorals catalanes, i als senadors i a les senadores designats pel Parlament de Catalunya, en 
representació de la Generalitat al Senat, que subscriguin la demanda de convocatòria d’un 
referèndum de ratificació de la reforma constitucional que aprovin les Corts Generals, d’acord 
amb el previst a l’article 167.3 de la Constitució.  
Segon.-  Fer arribar aquest acord als diputats i a les diputades, als senadors i a les senadores 
esmentats en el primer punt.      
  
 
7. MOCIO PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ  
 
Vista la proposta presentada pel Grup d’ICV-EUiA-E que es transcriu a continuació, queda 
aprovada pels grups d’ICV, i ER  i s’absté el Grup de CIU, tot indicant que no l’ha pogut 
estudiar de moment: 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis 
amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament d’Educació– Entitats 
Municipalistes  (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) que 
arriben fins al curs 2010-2011. 
 
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola Bressol municipal i 600 euros 
per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el curs 2010-2011. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de les 
aportacions fixades per conveni per a les  escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per 
al passat curs 2010-2011.  
 
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement  l’aportació del 
Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de l’any 2010, que 
ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident incompliment 
dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis municipals 
d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.  
 
Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels acords, 
suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt més del que els 
correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la Generalitat no assumeix.  
 
Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestiona  la viabilitat 
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació de la 
despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als 
ajuntaments. 

Atès que l’incopliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden 
repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans pel 
manteniment d’aquests serveis municipals. 
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Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat sobre 
la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les formes 
d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis afectats en ple 
període estival, provocant un major desconcert i significant una manca de lleialtat entre 
administracions. 

Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els petits i 
mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur d’escoles bressol i 
escoles de música i dansa. 

Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places d’escola 
bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 places públiques 
noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el 
sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població. 

 
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat 
política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en 
el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi 
pugui accedir.  
 
S’adopten els següents acords: 
 
Primer.- Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs 
2010-2011. 
 
Segon.- Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta Departament 
d’Educació– Entitats Municipalistes  (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de 
Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre ajuntament fins al curs 2010-
2011. 
 
Tercer.-  Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres d’ensenyament 
musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes pel 
manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals.  
 
Quart.-  Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a  
 
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a totes les 
associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola de 
Música i Dansa del municipi. 
 
8.- MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALA 
 
Per part dels grups d’ICV i de CIU es presenten dues mocions relatives en aquest tema, 
amb text similar, que queda aprovat per unanimitat, sent el contingut el següent: 
 
MOCIO PER REBUTJAR LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PEL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL 
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TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA 
CATALANA 
 
Queda aprovada per unanimitat, sent el contingut el següent: 
 
Antecedents 
 
EL TSJC ha fet públic durant els últims dies la interlocutòria que estableix que la Generalitat 
haurà d'informar de les mesures preses per a fer complir la sentència que el Tribunal Suprem 
(TS) va emetre el passat 22 de desembre de 2010 en què pretenia obligar la Generalitat de 
Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional 

i equitativa en relació al català” en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori.  
 
Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que volen que els 
seus fills estudiïn en castellà i també rebre en castellà les comunicacions del centre escolar.  

El Tribunal Suprem va declarar en el seu moment que  "el dret del recurrents al fet que el 

castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat 

Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui 

per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 

del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de 

l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera, declarem el dret 

del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant 

oral com escrita que li siguin remeses pel centre  siguin també en castellà", conclou la part 
dispositiva de la sentència. 
 
Segons les sentències del Tribunal Suprem, “res impedeix que l'Estatut reconegui el dret a 

rebre l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els 

nivells d'ensenyament. Però també, no obstant això, res impedeix que el castellà no sigui 

objecte d'un dret idèntic”. 
 

La recent interlocutòria del TSJC exposa que els ciutadans que van guanyar la sentència del 
Tribunal  Suprem van reclamar-li l'execució de la sentència, i que per això va demanar al 
Departament d'Ensenyament que donés explicacions sobre les mesures preses després de la 
sentència del Tribunal Suprem. La Generalitat va fer-li arribar un document amb dades 
estadístiques i amb la conclusió que, per garantir l'exigència legal del ple domini de les dues 
llengües cooficials al final de l'ensenyament obligatori, calia mantenir el model d'immersió 
lingüística en català. 

En canvi, el TSJC considera insuficient aquesta al· legació i que la sentència del Suprem no es 
compleix. A més, recorda que el Tribunal Suprem establia que el castellà havia de ser llengua 
vehicular, en una proporció que el departament podia establir, però que no podia consistir en 
una assignatura més, trencant així el model d’immersió lingüística a l’escola catalana.  

Aquesta sentència és una de les afectacions de la retallada de l'Estatut de Catalunya i es 
produeix a més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear que ha estat elogiat 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones 
nouvingudes i com a model de cohesió social a Catalunya. 
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Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposen una càrrega contra la construcció d’una 
llengua comuna i ataquen greument la cohesió del poble català.  
 
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10 de juliol 
del 2010. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent l’eix 
vertebrador de tota l’activitat educativa i com eina clau en la  inclusió social del nostre país. 
 
S’ACORDA el següent: 
 
Primer.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes. 
 
Segon.- Rebutjar les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del TSJC que 
intenten imposar la fi del sistema d’immersió lingüística en les escoles catalanes. 
 
Tercer.-  Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la 
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la 
cohesió social del nostre país. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a vetllar  pel model d’immersió lingüística de les 
nostres escoles i respondre amb tots els mitjans institucionals i legals contra qualsevol agressió 
d’aquest model. 
 
Cinquè.-  Donar suport a les accions de rebuig que estan sorgint des de la societat civil contra 
les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del model d’immersió lingüística 
escolar. 
 
Sisè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments de Catalunya, al Tribunal Suprem, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Educació, als diferents Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al grups del Congrés i del Senat i a la Plataforma Somescola. 
  
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les catorze hores i trenta 
minuts.  
 
Vist i Plau                                                       En dono fe. 
L’Alcalde                                                        La secretària  
 
 
 
Rufino Guirado Iruela   Pilar Blasco Prim 


