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                                                 CONSELL ESCOLAR 
      MUNICIPAL 

 
      
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 30 DE GENER DE 
2014 
 
A la ciutat de Sabadell, el dia 30 de gener del 2014, a les 7 de la tarda, es reuneix, 
amb convocatòria prèvia, el Ple del Consell a l’Escola Mas Boadella de Sabadell, amb 
l’assistència de les persones següents: 
 
President 
Sr. Ramon Burgués  
 
Secretària 
Sra. Isabel Carrillo  
   

Vocals presents 
Sr. Carles Augé Serveis Educatius 
Sr. Daniel Coll Professorat secundària pública 
Sr. Josep Cots Mares/pares primària pública 
Sra. Virgínia Domínguez Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sra. Raquel González Professorat sindicat CCOO 
Sr. Agustí Hurtado Centres municipals d’ensenyaments artístics 
Sra. Sheila Ordóñez Escoles bressol municipals 
Sr. Juan Antonio Paleo Consell del Districte 1r 
Sr. Joan Palma Professorat primària pública 
Sr. Sergi Pasqual Professorat primària pública 
Sra. Emma Pedrol    Mares/pares primària pública 
Sra. Eva Prat     Consell del districte 4t 
Sr. Oriol Rifer Entitats de lleure 
Sr. Manuel Robles Directors/es secundària pública 
Sra. Rosa Roig Grup municipal de CIU 
Sr. Jesús Santiago Directors/es secundària pública 
Sra. Cuca Santos    Grup municipal del PP 
Sra. Antònia Sierra    Directors/es primària pública 
Sra. Èlia Soriano  Mares/pares escoles bressol 
 
                       
Excusats 
Sra. Yolanda Álvarez  Directors/es primària pública 
Sr. Josep Cantero  Serveis Socials de l’Ajuntament 
Sra. Mònica Clols    Pares/mares centres concertats 
Sra. Clara López    Mares/pares primària pública 
Sr. Carles Marlés    Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Sr. Alex Muñoz    Alumnat centres públics 
Sr. Pol Ureta     Alumnat secundària concertada 
 
 
Altres assistents 
Sra. Montse Duran Cap del servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sr. Ignasi Garcia Inspector del Departament d’Ensenyament 
Sr. Eduard Juanes Tècnic del Vapor Llonch 
Sr. Albert Marlet Tècnic del Servei d’Educació 
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Els temes per tractar que figuren a l’ordre del dia són els següents: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

2. Finançament dels centres educatius municipals 

3. Oferta formativa per al curs 2014-15 

4. Pla d’Orientació i Emprenedoria 

5. Entitats de lleure a Sabadell 

6. Altres informacions: 

a. Activitats del Conservatori i Escola Municipal de Música 

7. Torn obert de paraules 

 

 
El President agraeix a la directora i la secretària de l’escola la seva benvinguda i posa 
de relleu el treball tan interessant que porten a terme sobretot pel que fa a l’àmbit 
d’educació emocional. 
 
També comenta als assistents que si tothom està d’acord es variarà l’ordre dels temes 
a tractar per avançar la intervenció de les persones convidades. També explica que el 
punt número 5 de l’ordre del dia “Entitats de lleure de Sabadell” es tractarà a la 
propera reunió davant la impossibilitat de poder-ho tenir preparat per aquesta sessió. 
 
Tothom està d’acord i comença la reunió.  
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
   

El President del Consell pregunta als assistents si han rebut l’esborrany de l’acta i si 
tenen algun comentari o esmena a fer a la mateixa. Atès que no hi ha comentaris, 
s’aprova l’acta de la sessió anterior.  
 
 

2. Pla d’Orientació i Emprenedoria 
 
El President del Consell explica que s’està impulsant el treball conjunt entre Educació i 
Vapor Llonch per oferir una mateixa línia d’actuació pel que fa a l’orientació i 
l’emprenedoria entre les infants i joves. Per aquest motiu, avui venen a presentar 
aquest Pla que posa de relleu la tasca que s’està realitzant i les línies de treball que 
s’estan impulsant. 
 
El Sr. Albert Marlet, cap de la secció de Formació al llarg de la vida del Servei 
d’Educació, explica que en l’àmbit d’Educació ja fa temps que es treballa el tema de 
l’orientació com un mecanisme imprescindible per oferir eines i informació per als 
joves, a l’hora de decidir sobre el seu futur acadèmic i laboral.  
 
Aquest treball conjunt que es realitza amb el Vapor Llonch es centra principalment als 
centres educatius de secundària, tot i que hi ha projectes que comencen a adreçar-se 
també a l’alumnat de primària, ja que es considera l’adquisició d'un conjunt de 
capacitats, habilitats i valors: autonomia treball en equip, organització, gestió ética i 
participativa.. que permetran als joves incorporar-se en millors condicions al món 
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laboral, ja sigui com a membre d’una empresa o amb la intenció de crear el seu propi 
lloc de treball.  
 
En el marc d’aquest treball s’engloben totes aquelles accions que tendeixen a facilitar 
informació sobre els diferents ensenyaments i les sortides professionals que aquests 
tenen, per tal de garantir que els joves prenen les decisions sobre el seu futur basades 
en la informació i el coneixement de la seva realitat més immediata.  
 
Amb aquesta finalitat principal s’organitzen a Sabadell, des de ja fa bastants anys, 
dues jornades d’orientació: 
 
-  JORNADES D’ORIENTACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS. Es duran a terme el dia 27 de 
febrer, simultàniament a tres espais de la ciutat: Casal Pere Quart, Biblioteca Vapor 
Badia i SAJ.  
 
A les jornades s’oferirà informació sobre més de 60 carreres universitàries i més de 30 
especialitats de CFGS, amb una previsió d’assistència d’uns 1300 alumnes.  
 
Amb les jornades es pretén facilitar la reflexió de tots els nois i noies, a més,  podran 
recollir tota la informació referida a les especialitats en les que estiguin més 
interessats. 
 
Hi haurà altres serveis complementaris: assessorament personalitzat per part de 
tècnics orientadors (situats a l’entrada de la Biblioteca i del Casal Pere Quart), 
connexió a Internet i accés a l’espai de Sabadell Atenció Jove (SAJ). Als assistents 
d’aquestes sessions se’ls lliurarà el quadern d’orientació “Apropa’t a la formació 
professional de grau superior”. 
 
També està previst que durant la setmana posterior, els participants puguin accedir a 
una pàgina de Facebook on podran demanar informació i fer preguntes a persones que 
s’hi dediquen professionalment als ensenyaments que els interessen.  
 
 
- JORNADA D’ORIENTACIÓ PER A ALUMNES DE 4t D’ESO. El proper dia 2 i 3 d’abril, al 
Casal Pere Quart es desenvoluparà  la Jornada d’orientació dels cicles formatius de 
grau mitjà.  
 
Amb el mateix objectiu que la jornada d’estudis superiors, aquesta jornada adreçada a 
l’alumnat de 4t d’ESO té com a finalitat complementar la tasca d’orientació als alumnes 
que fan els centre de secundària per ajudar a conèixer i decidir la continuació dels seus 
estudis.  
 
Les novetats de les dues jornades en relació al curs passat són:  
 
- S’explicaran experiències de treball viscudes. 
– Incorporació de vídeos a la pàgina web de les jornades. 
– Informació d’enllaços d’interès relacionats amb cada especialitat (vídeos...) 
– Aplicació (app) de la jornada. 
– Facebook durant una setmana per participació d’alumnes i fer ¨orientació entre 
iguals¨. 
– Demanarem als centres que posin aquesta informació a la web i que informin als 
pares. 
– Difusió més àmplia i a més agents interessats: adults 
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El Sr. Eduard Juanes, Tècnic de Creació i Consolidació d'empreses del Vapor Llonch, 
explicarà les principals línies d’actuació que es porten a terme des de Promoció 
Econòmica i que s’adapten segons les necessitats i la demanda dels centres educatius. 
 
Les principals línies de treball són: 
 

- Seminari de sensibilització per emprendre: adreçat a alumnat d’ESO i 
batxillerat. Té com a objectiu reconèixer el perfil d’una persona emprenedora, 
com crear les idees de negoci i com elaborar un Pla d’empresa. 

- Taller de creativitat: orientat a alumnes d’ESO. Es dinamitza la creació d’un nou 
producte, el seu logo i el seu missatge comercial. 

- Taller grupal del Pla d’empresa: adreçat a alumnat de Batxillerat. Es decideix 
quin tipus de negoci es portarà a terme i s’elabora un Pla d’empresa.  

- Programa integral de sensibilització per emprendre: es tracta d’una activitat 
més llarga (7 sessions) que tracta més en profunditat tot els temes que 
s’apunten al taller grupal.  

- Visita al Centre de Promoció Empresarial on poden conèixer els serveis i 
s’ofereix una sessió informativa sobre emprenedoria. 

- CD Joves Emprenedors 
 
Altres dues línies que s’estan portant a terme són: 
 

- Amb la Fundació Escola Emprenedors es realitza el curs “Be an entrepreneur”: 
es realitza un pla d’empresa en 13 sessions i el projecte final s’exposa en 
anglès.  

- En col�laboració amb la Diputació de Barcelona, alumnes de 5è de l’Escola Can 
Llong estan portant a terme un programa pilot que finalitzarà amb la constitució 
d’una cooperativa per grup.  

 
El President agraeix als dos convidats la seva presència al plenari i la informació que 
han ofert a tots els assistents. Tothom queda emplaçat al Servei d’Educació i a 
Promoció Econòmica per si tenen algun dubte o alguna consulta a fer sobre aquest 
tema. 
 
 

3. Oferta formativa per al curs 2014-15 
 

El President del Consell presenta al Sr. Ignasi Garcia, Inspector d’Ensenyament, que ve 
en representació dels Serveis Territorials del Vallès Occidental per explicar quina serà 
l’oferta educativa de cara al curs vinent. 
 
El Sr. Ignasi Garcia explica que en educació infantil i primària no hi haurà canvis 
respecte al curs actual i s’oferiran els mateixos grups de P3 dels existents actualment. 
En relació a  l’escolarització equilibrada dels infants amb necessitats educatives 
específiques, ja fa uns cursos que s’està vetllant per afavorir la distribució entre tots 
les centres sostinguts amb fons públics, sempre que la distribució territorial ho 
permeti.  A la zona de Sant Oleguer, zona Nord, Pl. Espanya i Creu de Barberà s’està 
realitzant una tasca de detecció d’aquest alumnat que permet orientar a les famílies 
sobre l’escolarització més adequada. Quan aquesta dinàmica es consolidi s’ampliarà a 
d’altres zones de la ciutat.  
 
En relació a l’educació secundària es manté la mateixa oferta del curs passat, llevat 
d’aquells grups que s’havien incrementat per una necessitat puntual.  
 
El Sr. Jesús Santiago comenta que a la zona nord en sortiran 207 alumnes de 6è i que 
l’oferta de 1r d’ESO de la zona, tenint en compte el possible número de repetidors, no 
dóna resposta a la demanda. 
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El Sr. Ignasi Garcia recull la seva consideració i ho traslladarà perquè es tingui en 
compte en l’oferta de la zona. També explica que a la Serra el proper curs s’oferiran 
dos grups de 1r d’ESO emplaçats a l’Escola Agnès Armengol i que tindrà adscrites les 
escoles Juan Ramon Jiménez, Joan Montllor i la mateixa Agnès Armengol. Per dur a 
terme aquesta proposta s’ha tingut en compte, d’una banda, la proximitat, ja que es 
constaten alts nivells d’absentisme en els alumnes d’aquella zona, i d’altra banda, la 
continuïtat primària-secundària. 
 
Davant els dubtes que s’han manifestat sobre si aquesta proposta pot provocar una 
falta de sociabilització d’aquest alumnat en tancar-se en una determinada zona, es 
considera que si l’oferta és coherent i atractiva pot afavorir l’èxit escolar, que la 
situació actual ha demostrat que no dona resposta. 
 
El Sr. Manuel Robles pregunta si l’oferta serà suficient per donar resposta als alumnes 
que surten de Can Llong i d’altra banda fa un prec, en el sentit que no es tanqui cap 
grup fins que no surtin les llistes definitives, ja que fins aquell moment no s’acaba el 
procés i pot haver-hi molts canvis sobrevinguts. 
 
El Sr. Ignasi Garcia comenta que els alumnes de Can Llong tindran plaça a l’Institut 
Arraona i al Ferran Casablancas. Pel que fa el prec, ho traslladarà. 
 
La Sra. Virgínia Domínguez comenta que aquests canvis en l’oferta s’haurien d’haver 
comentat en el CEM, ja que es tracta de qüestions de planificació que afecten a tota la 
ciutat, i al si del Consell no s’han parlat. En el Mapa escolar sí constava l’institut de Can 
Llong però no el SES de La Serra. Sembla que ha estat una mesura per poder donar 
resposta als alumnes de Can Llong. En tot cas, es tracta d’una mesura controvertida ja 
que pot tenir beneficis però la seva ubicació no el fa atractiu per a les famíies, ja que 
no es té en compte la centralitat de la zona.  
 
El Sr. Ignasi Garcia desconeix perquè no s’ha portat a discussió al CEM però a vegades 
les necessitats de planificació no s’ajusten als tempos de les institucions. En tot cas 
considera que s’ha de ser molt curós pel que fa a la finalitat de la proposta del SES de 
la Serra, per tal de no traslladar imatges que puguin ser contraproduents. El 
plantejament que es fa és purament educatiu, qualsevol altre plantejament seria 
totalment inadmissible. És una aposta que vol donar resposta a unes necessitats 
educatives (alt nivell d’absentisme i de fracàs escolar) i per dur-lo a terme s’ha 
comptat amb la col�laboració i l’opinió dels directors/es de les escoles de la zona.  
Pel que fa a la ubicació, s’ha de tenir en compte els espais disponibles i l’opció per fer 
una oferta de continuïtat primària-secundària, per rendabilitzar els espais i per 
compartir un projecte.  
 
Es veurà si és atractiu per a les famílies a mig termini i això serà possible si hi ha un 
bon projecte educatiu al darrere.  
 
El President agraeix la presència del Sr. Ignasi Garcia al plenari i l’explicació que ens 
ha ofert. 
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4. Finançament dels centres educatius municipals 

 
El President comenta que amb aquest punt de l’ordre del dia es vol traslladar als 
membres del Consell la difícil situació en relació al finançament per la que estan 
passant els centres educatius municipals. Es tracta de centres que es financen amb les 
aportacions de la Generalitat, els ajuntaments i les famílies usuàries.  
 
 
Els ajuntaments s’han implicat de manera molt activa en potenciar i facilitar la primera 
etapa de l’educació dels infants, els ensenyaments musicals i els d’arts plàstiques i 
disseny, a través d’un finançament compartit que la Generalitat de Catalunya, de 
manera unilateral, ha anat reduint de forma progressiva i que està posant en perill la 
continuïtat d’aquests serveis.  
 
En el cas de les escoles bressol, la Generalitat ha anat reduint des dels inicials 1.800€ 
per plaça, a 1.300€/plaça que s’ha compromès a pagar corresponent al curs 2011-12, 
per al curs 2012-13 l’import es va reduir a 875€ que  ha assumit la Diputació de 
Barcelona (el 50% amb pressupost 2013 i el 50% hi ha la voluntat de pagar-lo al 
2014)i finalment, per al curs 201-14, no hi ha concreció de quina serà l’aportació. 
Aquestes progressives reduccions ha obligat a l’Ajuntament de Sabadell a cercar 
fórmules alternatives que garanteixin la viabilitat del servei i per aquest motiu, es van 
pujar les tarifes i es va començar a aplicar la tarifació social en les quotes.  
 
Caldria que l’Administració es fes càrrec del finançament de les escoles bressol i s’està 
analitzant interposar un recurs contenciós-administratiu per no haver fet la 
convocatòria anual de subvenció. 
 
Respecte al Conservatori Professional, la Generalitat encara no ha fet l’aportació del 
curs 2011-12, no hi ha compromís per assumir el finançament del 2012-13 i respecte 
al curs actual s’ha proposat la rebaixa en un 30% de l’import inicial. 
 
El cas de l’Escola Municipal de Música és igualment preocupant ja que existeix el 
compromís per part de la Generalitat per abonar el finançament del curs 2011-12, per 
als cursos 2012-13 i 2013-14 s’ha proposat que no hi hagi cap aportació. 
 
En relació a aquesta situació l’Associació d’Escoles de Música van denunciar que no 
poden mantenir aquest servei sense finançament i en una reunió amb el Director 
General de Centres públics els va confirmar que efectivament no hi haurà subvenció 
per aquest curs. 
 
S’han realitzat diverses reunions i a través d’una comissió s’està analitzant el model 
d’escoles de música a Catalunya per intentar aportar solucions que afavoreixin la seva 
continuïtat. 
 
En el cas de l’Escola d’Art Illa la situació és molt similar. Existeix per part de la 
Generalitat el compromís de pagar els imports corresponents al sosteniment del curs 
2011-12, però en relació al 2012-13 no hi ha cap compromís en ferm i ja s’ha avançat 
que de cara al curs actual hi haurà una reducció en l’aportació del 50%. 
 
Aquesta situació es veu agreujada amb la nova llei de règim local que, entre d’altres 
situacions, envaeix les competències de la Generalitat i limita considerablement 
l’autonomia dels ajuntaments. Davant d’aquesta situació s’està estudiant posar un 
recurs d’inconstitucionalitat ja que no respecta l’article 27 de la Constitució. 
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Estem per tant, en un moment decisiu en relació a les competències que puguin tenir 
els ajuntament, tant pel que fa al finançament com pel que respecta a la llei de règim 
local plantejada des de l’Estat. 
 
El Sr. Agustí Hurtado, director de l’Escola Illa i President de la Coordinadora d'Escoles 
d'Art de Titularitat Pública de Catalunya, comenta els següents aspectes relacionats 
amb els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 
 

- La meitat de l'oferta pública d'ensenyaments reglats d’arts plàstiques i disseny 
a Catalunya (17 escoles de titularitats d'ens locals, front a 7 centres de 
titularitat del Departament), i que gràcies a aquesta oferta els ensenyaments 
artístics arriben a la major part del territori català, contribuint així, a crear i 
consolidar una marca de país al voltant de l’art i el disseny. 

- Aquests centres mouen un volum de 2253 alumnes de cicles de grau superior 
i de 552 de grau mig. 

- Aquesta xarxa pública d'escoles d'art que s'ha anat ordenant i consolidant, 
durant els últims 15 anys, i que ha posat en marxa plans estratègics i altres 
mecanismes amb l’objectiu de la millora i l’excel�lència d'uns ensenyaments 
artístics i de disseny de caràcter professionalitzador que ara, sembla, que es 
vulguin desmantellar. 

- A més, les escoles d’art, que com bé recullen les enquestes d’inserció laboral 
dels ensenyaments professionals, l'alumnat té un alt percentatge d’inserció 
laboral i/o de continuïtat amb els estudis superiors. 

- Aquesta tarda ja s'ha parlat precisament de la importància de l'emprenedoria, 
que si una de les sortides de la crisi ha de ser mitjançant l’emprenedoria i la 
creativitat, les escoles d'art som precisament un viver d’emprenedors i de futurs 
professionals de la creativitat que podran ajudar a la indústria i al sector serveis 
a sortir d'aquesta situació de crisi en què estem immersos, sortida per a la qual 
es demana creativitat. 

 
Per tot això, caldria, com ja es va fer l'any 1996, perquè aquesta és la situació, de cop 
hem tirat enrere 18 anys, que aquest tema es portés al Parlament, i caldria que el 
Consell Escolar Municipal de Sabadell demanés als diputats de la nostra circumscripció, 
tal i com ja es va fer a l'any 1996, que portessin aquest tema al Parlament. 
 
La Sra. Virgínia Domínguez comenta que es tracta d’una situació molt greu i que 
l’incompliment dels compromisos adquirits és inadmissible. Pregunta com afectarà als 
centres educatius i a les famílies aquesta situació (tancar el servei, ampliar ratios, 
pujar quotes...) 
 
El Sr. Ramon Burgués respon que creu que s’arribarà a un acord amb el Departament 
d’Ensenyament, ja que no és possible entendre el país sense aquests centres, i que es 
mantindrà el compromís de sosteniment de les escoles bressol en 875€. En relació a 
les escoles d’art, caldrà prendre una decisió comuna amb la resta de municipis de 
Catalunya, ja que és impossible mantenir els serveis amb el finançament previst.  
 
 

5. Altres informacions: 

a. Activitats del Conservatori i Escola Municipal de Música 

La Sra. Montserrat Duran explica que l’Escola Municipal de Música i el Conservatori en 
la seva línia d’obertura a la ciutat organitzen diversos cicles de música i participen en 
d’altres organitzats per entitats de la ciutat, que ofereixen la possibilitat de gaudir de 
concerts de gran qualitat i que són una oportunitat per a l’alumnat per posar en 
pràctica allò que han après a l’aula. 
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Els cicles en el que participen alumnes del Conservatori i l’EMM són: 
- Cicle de concerts a la Casa Brutau: són 5 concerts al llarg del curs, que van 

començar el dia 22 de gener 
- Cicle de música al Museu d’Història: 4 concerts a la seu del Museu d’Història 

que començaran el dia 11 de febrer. 
- Participen al cicle de concerts de l’Acadèmia de Belles Arts 

Tota aquesta informació es pot consultar a la pàgina web del Conservatori.  

 
6. Torn obert de paraula 

 
La Sra. Emma Pedrol pregunta pel pagament de les beques de menjador, ja que triga 
molt a cobrar-se i provoca problemes a moltes AMPA.  
 
El Sr. Ramon Burgués comenta que el Consell Comarcal fa la convocatòria de les 
beques, l’Ajuntament fa una valoració de les peticions que tramet al Consell, el qual les 
assigna. En relació al pagament, la Generalitat abona els diners al Consell Comarcal 
que el transfereix a l’Ajuntament. Tot aquest procés s’està analitzant a nivell de 
Catalunya perquè hi ha AMPES que comencen a tenir problemes de liquiditat, per tant, 
des de l’Ajuntament transmetrem al Consell aquesta preocupació. 
 
El Sr. Jesús Santiago comenta els problemes que estan tenint molts centres de 
secundària davant la manca de substitucions del professorat de religió. Per acords amb 
la Santa Seu, el responsable de nomenar al professor de religió és el bisbe, tot i que 
cobra del Departament d’ensenyament. Últimament estan tenint problemes per trobar 
persones i el bisbat no nomena ningú. Demana al CEM recolzament per fer front a 
aquesta situació i enviar un escrit al Departament d’ensenyament perquè en el cas que 
el bisbat no pugui nomenar ningú, el propi Departament pugui fer-ho de manera 
excepcional entre el professorat de Ciències socials,per exemple.  
 
El President pregunta si tothom està d’acord en fer aquest escrit i que per poder 
avançar, proposa que l’aprovi la comissió permanent. Tothom hi està d’acord. 
 
La Sra. Èlia Soriano comenta que tenint en compte que properament s’iniciarà el 
procés de renovació de la concessió de les escoles bressol municipals, seria interessant 
poder comentar en el CEM les valoracions fetes per les famílies i que es portin dades 
sobre les altes i les baixes d’infants al llarg del curs.  
 
La Sra. Cuca Santos pregunta com està la proposta que es va fer de tenir en compte 
en el tema de tarifació social, les famílies nombroses de més de 5 fills.  
 
El President contesta que ho està estudiant el Secretari, el qual elaborarà un informe al 
respecte. 
 
La Sra. Virgínia Domínguez comenta la situació que s’està vivint a l’Institut Ferran 
Casablancas i la problemàtica que plantegen en un escrit que han fet arribar a diferents 
mitjans i entitats: falta de personal a secretaria, supressió d’un membre de l’equip 
directiu... 
 
El Sr. Daniel Coll, professor de l’Institut Ferran Casablancas, ratifica aquesta situació 
difícil que s’està patint a l’institut i tot i que s’han fet diverses reunions amb els 
responsables de la Generalitat, tot plegat resulta complicat de resoldre. 
 
El Sr. Ramon Burgués demana al representant del professorat de secundària, que 
també és professor de l’institut, que faci arribar aquest escrit a la Regidoria per estar al 
cas de la problemàtica. 
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El President pregunta si hi ha alguna pregunta o algun comentari a fer per part dels 
assistents. Atès que no hi ha cap altre tema a tractar, el President dóna per acabada la 
sessió a tres quarts de nou del vespre del dia 30 de gener de 2014. 
 
 
 
 
 
 
La Secretària,   El President, 
Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 


