ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 2 de març de 2018

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 71-01 08 003/2018
Data: 02/03/2018
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

Signatura 1 de 2

05/03/2018 ALCALDESSA
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05/03/2018 SECRETARIA

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)

A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 2 de març de 2018, es constitueixen, al Saló
d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública ORDINÀRIA, per a tractar els assumptes de l’ordre
del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en debat els següents punts de
ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO PO 19012018 I PE 08022018
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
[OTR.PIE]
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3.- PROPOSTA EXECUCIÓ OBRES DIPÒSIT AIGUA POTABLE
4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ESTABLIMENT DEL SERVEI I
ORDENANÇA REGULADORA D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LA FRANJA
EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS I
NUCLIS DE POBLACIÓ I DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES
INTERIORS I ZONES VERDES EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU LA LLEI
5/2003 DE 22 D'ABRIL I LES SEVES MODIFICACIONS
5.- PROPOSTA FESTES LOCALS 2019
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6.- MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
7.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL
D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
8.- PRECS I PREGUNTES.
Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.
En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge
s’expressa en hores, minuts i segons.
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1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS PO 19/01/2018 I PE 08/02/2018
(0:00:25 a 0:00:59)
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions
ordinària de 19 de gener de 2018 i extraordinària de 8 de febrer de 2018 que s’ha
distribuït amb la convocatòria.
Els Regidors manifesten la seva conformitat amb les actes i les aproven per unanimitat
dels presents, que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
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2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets de l’1 al 41 de 2018) que s’han tramès a tots els Regidors per correu
electrònic.
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna
pregunta a formular.
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Intervencions: (0:01:00 a 0:02:40)
L’Alcaldessa contesta sobre les qüestions plantejades pel grup de l’Alternativa en la
reunió prèvia al Ple:
- Sobre el Decret 37/2018 en que es denega la llicència per no estar admesos els usos
en la zona de la Urbanització Les Guilleries.
- Sobre el Decret 22/2018 explica que PEU és el Pla Especial Urbanístic

3.- PROPOSTA EXECUCIÓ OBRES DIPÒSIT AIGUA POTABLE
Antecedents de fet:

En data 1 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’execució de les obres de
construcció de l’ETAP, canonades de conexió entre basses i caseta de control per part
de l’empresa concessionària del servei domiciliari d’aigua potable SOREA per un
import de 589.537,04 €
Els serveis tècnics han informat que l’execució de l’obra del dipòsit inclosa en el
projecte aprovat pel Ple, caldria que s’efectués conjuntament amb les obres de l’ETAP.
Per la seva part, el Plec de Clàusules regulador de la concessió ja preveu la realització
de noves inversions en la infraestructura del servei per part del concessionari, amb el
correlatiu manteniment de l´equilibri contractual concessional.
Atès el que estableixen les clàusules 8 i 14.5 i 6 del Plec de Clàusules Tècniques i
Administratives regulador del contracte vigent de concessió per a la gestió del servei, i
subsidiàriament, els art. 106 i 282 del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la inajornable i
imprescindible necessitat d´execució de la inversió esmentada, es proposa l´adopció del
següent
ACORD
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Aprovar l´execució de l´obra CONSTRUCCIÓ DE DIPOSIT, afecta al servei municipal
de subministrament domiciliari d´aigua potable de Viladrau per part de l´empresa
concessionària del servei, SOREA SA, segons projecte aprovat pel Ple, per un import de
la inversió de 138.854,01 €.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els 2 Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat i el Regidor Sr. Bastias i la
Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions: (0:02:42 a 0:04:32)
L’Alcaldessa explica els motius que porten a proposar aquesta adjudicació i els requisits
que han imposat les diferents administracions per a la construcción d’aquest dipósit.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ESTABLIMENT DEL SERVEI I ORDENANÇA
REGULADORA D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LA FRANJA EXTERIOR DE
PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ
EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU LA LLEI 5/2003 DE 22 D'ABRIL I LES SEVES
MODIFICACIONS
Antecedents de fet:
Per Decret de l’Alcaldia de data 5 de setembre de 2017 es va aprovar definitivament el
projecte d’Obertura i manteniment de les franges de prevenció d’incendis forestals al
terme municipal de Viladrau, que havia estat aprovat inicialment pel Ple en sessió de
data 7 de juliol de 2017.
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Atès que l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, dins el servei d’assistència
a confeccionat l’Ordenança reguladora del servei municipal d’obertura i manteniment
d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població,
en compliment del que preveu la llei 5/2003 de 22 d’abril i les seves modificacions.
Fonaments de dret:
Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 22.2 d) i f) de la Llei 7/1985, en concordança amb l’article 52.2 del D. Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 i articles 60 a 66 i 158 i ss del Decret
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

2fa7815b44644a1fac390088ce531ad3001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

Per tot el qual l’Alcaldessa, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment l’establiment del servei municipal d’obertura i
manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis
de població, en compliment del que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril i les seves
modificacions.
Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del servei municipal d’obertura i
manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis
de població, en compliment del que preveu la Llei 5/2003 de 22 d’abril i les seves
modificacions., i d’acord amb el que preveuen els articles 63 i 160 del ROAS sotmetreho a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP de Girona,
en el DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el taulell d’anuncis i a
la pàgina web municipal, pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions. En el supòsit de que no se’n presentin l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un altre acord plenari, d’acord amb el
que disposen els articles 49 c) de la Llei 7/1985 i 65 del ROAS.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança s’haurà de publicar al BOP de
Girona i no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985.
Igualment s’ha de publicar al tauler d’edictes de la Corporació i anunciar al DOGC la
referència al BOPG en que s’hagi publicat íntegrament el text.
Quart.- En el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva, s’haurà de remetre a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, l’acord d’aprovació definitiva
de l’Ordenança i la còpia íntegra de la mateixa.
Cinquè.- Notificar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona els presents
acords pel seu coneixement.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els 2 Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat i el Regidor Sr. Bastias i la
Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions: (0:04:34 al 0:07:45)
L’Alcaldia explica les gestions efectuades a la Diputació de Girona per a l’aprovació
d’aquest Reglament i la creació del servei, explicant que una vegada aprovat el
Reglament es podrà portar a terme l’execució de la franja, mitjançant l’aprovació d’una
taxa, a través del servei de recaptació de la Diputació. La voluntat és començar primer
per la Urbanització Les Guilleries i continuar l’any vinent pel nucli urbà.
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5.- PROPOSTA FESTES LOCALS 2019
Atès el que s´estableix en l´art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980,
de 3 d´octubre, així com les Festes generals a Catalunya per a l´any 2019 que
s’indiquen en la carta tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es
proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD
Proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals corresponents al
municipi de Viladrau per a l´any 2019 siguin fixades pels dies:
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10 DE JUNY (dilluns) i 11 DE NOVEMBRE (dilluns).
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els 2 Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat i el Regidor Sr. Bastias i la
Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions: (0:07:45 a 0:08:55)
Per l’Alcaldia s’explica que s’ha proposat canviar per la segona pasqua el dia 8 de
setembre perquè cau en diumenge.
6.- MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral
d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent
d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa
energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels
contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori
Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als
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seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones
representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en
tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre
doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa
en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País
Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88%
respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que
ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus
adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral
i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar
els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A
més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem
seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que
han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han
fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i
que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes
i castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Viladrau
proposa d’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Viladrau manifesta el seu compromís per continuar treballant
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
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Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
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Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona,
als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les
entitats municipalistes.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els 2 Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat i el Regidor Sr. Bastias i la
Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions: (0:08:57 a 0:12:10)
La Sra. Alcaldessa explica la moció i els actes que es preparen per la commemoració del
dia internacional de les dones, fent incidència en el fet de les diferències de sou entre els
treballadors masculins i femenins i el suport a la vaga convocada.
7.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les
continues agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del
món local reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió
lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del
treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i
dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i
comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina
de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la
seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
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alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua
catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional
ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec
de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments
garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. Davant de la
judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns
partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al
model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de
tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies
i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de
la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular
amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i
democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la
LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model
d’escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua
vehicular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra
societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la
consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
[OTR.PIE]
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Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües
per part de l’alumnat
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Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una
molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt
divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model
educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del
consens que hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports
del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups
Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels
directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya;
als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els 2 Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat i el Regidor Sr. Bastias i la
Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions: (0:12:12 a 0:13:25)
La Sra. Alcaldessa defensa la moció i explica els antecedents que porten a presentarla.
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8.- PRECS I PREGUNTES (0:13:27 a 0:17:00)
El Sr.Basties, del grup municipal de L’A, agraeix la feina feta per la brigada municipal
en la neteja dels carrers aquests dies de les nevades.
L’Alcaldia fa extensiu aquest agraïment als Regidors que ho han gestionat, al vigilant
municipal i a la brigada que han fet molt bona feina, està molt bé que es digui.
Així mateix la Regidora Sra. Formatjé també comenta la importància de les xarxes
socials en donar informació.
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I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 19:20 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

[OTR.PIE]
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