ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 13 DE JULIOL DE 2018

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 7-01 08 002/2018
Data: 13/07/2018
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 13 de juliol 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, l’Alcaldessa explica els motius pels quals el Ple que s’havia de celebrar el
divendres passat es passes a aquest divendres de comú acord amb tots els grups
municipals i a continuació s’entra en el debat dels següents punts de
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTES DE LES SESSIONS PO 04052019 I PE 11062018
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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3.-PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2017
4.-PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2018
5.- PROPOSTA AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÈSTECS PENDENTS AMB
BCL I LA CAIXA
6.- PROPOSTA ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS DE L´EMPRESA
PÚBLICA SUMAR
7.- PROPOSTA CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2018
8.- PROPOSTA CANVI DE DIA PLE ORDINARI MES DE SETEMBRE
9.- 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.
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS PO 04052018 I PE 11062018
(0:01:15 a 0:01:40)
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 data 4 de maig de 2018 i extraordinària de data 11 de juny de 2018 que
s’ha distribuït amb la convocatòria.
No havent-se formulat cap al·legació les actes són aprovades per unanimitat dels
presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.
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 104 al 169) que s’han tramès a tots els Regidors amb la
convocatòria.

En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna
pregunta a formular.
Intervencions
(0:01:42 a 0:19:53)
El Regidor Sr. Bosch, del grup municipal de L’A demana aclariments sobre les
següents Resolucions:
- 104/2018: Sobre aprovació liquidació i compensació del cànon d’aigua a l’empresa
SOREA. L’Alcaldia dóna les explicacions pertinents.
- 105/2018: Sobre l’expedient de legalització de les obres del Restaurant de la Guineu.
L’Alcaldia explica els antecedents d’aquest expedient i la seva resolució.
- 113/2018: Sobre les franges de protecció de foc. L’Alcaldia dóna les explicacions
sobre la seva execució per fases, aquest Decret en concret és sobre l’aprovació
definitiva del Reglament, una vegada acabat el procediment administratiu es
començarà la seva execució.
- 128 a 131/2018: sobre la contractació de feines de jardineria. Sobre aquest tema
dóna explicacions el Regidor Sr. Rabat.
- 142/2018: Sobre una llicència de divisió horitzontal. L’Alcaldia explica els
antecedents i la resolució sobre aquesta llicència atorgada al Prat de l’Orella.
- Per últim el Regidor Sr. Bastias demana si el Consell Comarcal d’Osona continua
mantenint el Camí de les Paitides. L’Alcaldia contesta que no i en dóna els motius, tot i
que el manteniment es continua fent per part de l’Ajuntament.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2017
Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement per la
Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública, mitjançant
edictes al BOPG núm. 109 de 6 de juny de 2018, al tauló d’edictes de la Corporació i a la
pàgina web municipal, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada
conforme, es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i justificants dels
mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de despeses i
d'ingrés tots ells corresponents a l'exercici de 2017, que a nivell de resum ofereixen el resultat
que s'indica annex.
SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la Sindicatura de
Comptes pel seu examen i fiscalització.

ANNEX
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1.1.
1.2.

De la pròpia entitat local
- El balanç, amb un actiu i un passiu de .......................................... 8.552.527,44 €.
- El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 818.734,31€.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:







Crèdits inicials ..................................................... 2.190.000,00 €
Modificacions de crèdit ....................................... 1.001.707,94 €
Crèdits definitius ................................................. 3.191.707,94 €
Obligacions reconegudes ..................................... 2.201.760,24 €
Pagaments realitzats ............................................ 2.026.073,34 €
Obligacions pendent de pagament .......................... 175.686,90 €

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:







Previsions inicials ................................................ 2.190.000,00 €
Modificacions de crèdit ....................................... 1.001.707,94 €
Previsions definitives .......................................... 3.191.707,94 €
Drets reconeguts nets........................................... 2.238.433,77 €
Recaptació neta.................................................... 2.063.910,34 €
Drets pendents de cobrament.................................. 174.523,43 €

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 455.903,27 €.
-

La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre.

2. Documentació complementària
2.1.

De l’entitat local
-

L’acta d’arqueig.

-

Les certificacions de cada entitat financera.

-

La conciliació bancària.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Sra. Feliu i Sr. Rabat d'ERC, Sr. Tordera i Sr. Argenter del
PDeCAT i Sr. Bastias, Sra. Clopés i Sr. Bosch de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions
(0:19:55 a 0:21:18)

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2018
Antecedents de fet:
Expedient número 2/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
S’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement
de crèdit i crèdit extraordinari com a conseqüència de majors i noves despeses que
s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al
proper, com a conseqüència dels motius següents: amortització anticipada de la
totalitat del deute pendent, execució de les obres d’inversió del sistema d’abastament
d’aigua potable, l’enllumenat a la Urbanització Les Guilleries, la previsió d’una partida
per a l’execució de projectes d’obres d’inversions o noves obres d’inversió a l’Espai
Montseny i la previsió de millorar la seguretat viària , pels quals no existeix crèdit
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no
ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen
a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) i l’article 32.1 de la mateixa llei en relació a l’amortització del deute.
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Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2018 que
cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals , majors
ingressos i baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
Corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació : amortització
anticipada de préstec, finalització obres ETAP i dipòsit per l’abastament d’aigua, i resta
d’obres que es relacionen per a les quals la consignació és insuficient o inexistent en
el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals , majors
ingressos i baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la Corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord
amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida
Nom
011 91300
011 91305
326 22799
432 47900
161 60901
165 63300

Consignacio
inicial
Amortització préstec "la Caixa
13.000,00
Amortització prèstec BCL
22.500,00
Servei gestió centre gent gran
6.000,00
Conveni autocaravanes
800,00
Obres canalitz. Aigua
490.260,03
Obra nova inst. llum Guill.
40.000,00

Proposta
d'increment
5.700,00
157.500,00
1.200,00
800,00
139.739,97
15.200,00
320.139,97

Consignació
definitiva
18.700,00
180.000,00
7.200,00
1.600,00
630.000,00
55.200,00

2/ Crèdits extraordinaris:

942 85020
151 62701
340 63500
334 63300
326 63300
920 63600
491 63600
133 63500
341 62900

Adquisició participacions SUMAR
Projectes d'inversions
Control domòtic zona esportiva
Cortines i material vari EM
Cortines Llar d'infants
Material informàtic
Cameres seguretat
Pilones electriques
Pista monopati
TOTAL
TOTAL DESPESES

consignacio
4.400,00
50.000,00
3.550,00
12.000,00
2.800,00
1.500,00
32.000,00
10.000,00
15.000,00
131.250,00
451.389,97

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria per a depeses generals:
1.014.573,66 – 467.983,72 = 546.589,94, del qual cal destinar en primer lloc
163.200,00 € a amortitzar el total del deute d’aquest Ajuntament.
546.589,94 – 451.389,97 = 95.199,97 €
Total finançament proposat RLTDG

451.389,97 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria simple, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (4): La Sra. Feliu i el Sr. Rabat d'ERC i els Srs. Tordera i Argenter del
PDeCAT
VOTS EN CONTRA (3): El Sr. Bastias, la Sra. Clopés i el Sr. Bosch de L'A.
ABSTENCIONS (0)
Intervencions
(0:19:55 a 0:52:31)
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L’Alcaldessa dóna les explicacions sobre els motius pel quals l’equip de govern
proposa aquestes modificacions, i la justificació de les accions que es volen portar a
terme.
El Sr. Bosch del grup municipal de L’A, manifesta la discrepància del seu grup en la
proposta que es presenta per entendre que és una proposta electoralista.
S’enceta una discussió entre l’equip de govern i el grup de L’A sobre el romanent de
tresoreria al final de l’anterior legislatura i el que quedarà al final d’aquesta, la
necessitat o no de tornar els préstecs o les accions electoralistes d’uns i altres.

5.- PROPOSTA AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÈSTECS PENDENTS AMB BCL I
LA CAIXA
ANTECEDENTS:
El Ple de la Corporació en data 5 d’agost de 2005 va aprovar la concertació d’una
operació d’endeutament a llarg termini per al finançament de les obres de l’edifici
polivalent, i d’acord amb les següents característiques:
1. Import de l’operació de crèdit a llarg termini: 450.000 euros.
2. Entitat de crèdit: Banc de crèdit Local
3. Termini d’amortització: màxim de 20 anys sense carència (finalitza juliol 2025)
4. Tipus d’interès: referenciat a l’Euribor 12 mesos del final del període més un marge
del 0,10%
5. Altres condicions: les previstes en el contracte de préstec signat en data 15 de
novembre de 2005.
Així mateix en data 29 de març de 2010, per Resolució de l’Alcaldia, es va aprovar la
concertació d’una operació de préstec amb Caixa Girona pel finançament de diverses
obres d’inversió, a l’emparament del conveni subscrit entre Caixa Girona i la Diputació
de Girona, d’acord amb les següents característiques:
1.- Import de l’operació: 120.000 €
2.- Entitat de crèdit: Caixa Girona, actualment Caixa Banc
3.- Termini d’amortització: 10 anys (finalitza el 31 de desembre de 2019)
4.- Tipus d’interès actual:
FONAMENTS DE DRET:
Art. 32.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera -LOEPISF-, el qual disposa que en el supòsit que la liquidació
pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. I que, a aquest efecte,

s'entén per superàvit la capacitat de finançament segons el sistema europeu de
comptes i per endeutament el deute públic a l'efecte del procediment de dèficit
excessiu tal i com es defineix a la normativa europea.
Actualment, segons la intervenció, el deute viu de les operacions de préstec vigents
són:
BANC DE CRÈDIT LOCAL: 180.000,00 euros, i
CAIXA BANC:......18.607,78 euros
El superàvit que consta a la liquidació de 2017 és de: 417.165,45 € i el romanent
líquid de tresoreria a la mateixa data era de 1.014.573,66 €. S’ha efectuat una
incorporació de crèdits en data 29/03/2018 per un import de 467.983,72 €, per la qual
cosa el RLTDG a data 30 de juny de 2018 és de 341.793,75 €
L’Ajuntament disposa de fons de tresoreria suficients per a la cancel·lació d’aquests
préstec, segons consta en el certificat d’arqueig de data 9 de juliol de 2018, motiu pel
qual per ple s’ha aprovat inicialment la modificació de crèdit 2/2018 mitjançant
suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2017 per
amortitzar deute.
Per tot, l’Alcaldessa proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’amortització anticipada de la totalitat dels préstecs vigent per un
import total de 198.607,78 € els quals s’aniran amortitzant en funció de la disponibilitat
de la tresoreria durant aquest any 2018.
Segon. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació
de crèdits 2/2018 aprovada pel Ple de la Corporació.
Tercer. Facultar l’Alcaldessa per signar i efectuar els tràmits necessaris per al
compliment.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria simple, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (4) : L'Alcaldessa Sra. Feliu i el Regidor Sr. Rabat d'ERC i els 2
Regidors del PDeCAT Srs. Tordera i Argenter.
VOTS EN CONTRA (3): Els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora Sra. Clopés de
L'A.
ABSTENCIONS (0)
Intervencions
(0:52:35 a 0:53:40)
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6.- PROPOSTA ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS DE L´EMPRESA
PÚBLICA SUMAR
Antecedents
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., és una societat mercantil
de capital íntegrament públic que té per objecte la prestació de serveis i la realització
d’activitats econòmiques d’interès públic en l’àmbit de l’acció social de Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus Estatuts Socials, aquesta societat té
la consideració de mitjà propi de les Administracions Públiques que participen en el
seu capital social, podent-li, per tant, efectuar encàrrecs directes per a la gestió de
serveis o activitats d’interès públic municipal en l’àmbit de l’acció social.
Considerant que l’Ajuntament de Viladrau està interessat en efectuar encàrrecs
directes de gestió a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
respecte algun projecte o actuació determinada, l’Ajuntament de Viladrau en data 24
de maig de 2018 va iniciar el procediment per a l’adquisició directa de cinc
participacions socials de la societat mercantil esmentada.
En data 28 de maig de 2018 s’ha emès memòria acreditativa de la conveniència,
l’oportunitat i la idoneïtat d’interès públic de l’adquisició de participacions socials, per
part de l’Ajuntament de Viladrau, de CINC participacions socials al preu de 875,2561 €
cadascuna, de l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L. per la prestació de serveis i l’exercici d’activitat d’interès públic en
l’àmbit de l’acció social, i la seva utilització com a mitjà propi i servei tècnic del propi
Ajuntament.
En data 10/07/2018 s’ha rebut notificació de l’informe favorable de la Direcció General
de Política Financera del Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de
Catalunya.

Fonaments de dret
Article 53.2 q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 30.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens locals.
Article 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del Sector Públic.

Per tot l’anterior,
L’Alcaldessa que subscriu, proposa al Ple de l’Ajuntament, els acords següents:
1. Comprar a la Diputació de Girona, CINC participacions socials de l’empresa
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., al valor de
875,2561 € cadascuna,
2. Nomenar representant de l’Ajuntament a la Junta General de SUMAR, Serveis
Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. al Sr. Jaume Tordera Homs (titular) i
al Sr. Josep Rabat Bas (suplent).
3. Nomenar representant de l’Ajuntament, al Consell Tècnic Assessor de SUMAR
SL. a la Sra. Margarida Feliu Portabella.
4. Facultar l’Alcaldessa per a la formalització de les escriptures i demés
documentació administrativa i mercantil que sigui necessària per l´execució del
present acord.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Sra. Feliu i Sr. Rabat d'ERC, Sr. Tordera i Sr. Argenter del
PDeCAT i Sr. Bastias, Sra. Clopés i Sr. Bosch de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions
(0:53:43 a 0:55:54)

7.- PROPOSTA CONCESSIÓ CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2018

Antecedents:
Des de l’any 1995 en que es va iniciar la celebració de la Fira de la Castanya,
l’Ajuntament de Viladrau, va acordar atorgar uns guardons que anomenem “castanya de
plata” i “pelló de plata”, que s’atorguen, respectivament, a institucions i persones que
s’han destacat en els seus àmbits respectius per la divulgació o promoció de la nostra
cultura, en el sentit més ampli.
Per l’edició d’enguany es proposa:
Primer.- Concedir la castanya de plata a la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d’Osona per la seva tasca de rehabilitació i inserció laboral de persones amb malaltia
mental i la seva relació des de fa anys amb la Fira de la Castanya col·laborant en la
tasca de recol·lecció i preservació dels castanyers del municipi.
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Segon.- Concedir el pelló de plata a Ferran Latorre Torres, alpinista osonenc, per la
seva aportació amb món de l’esport de muntanya que l’ha portat a ser el primer català
que fes cim en els 14 muntanyes més altes de 8.000 m del planeta.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Sra. Feliu i Sr. Rabat d'ERC, Sr. Tordera i Sr. Argenter del
PDeCAT i Sr. Bastias, Sra. Clopés i Sr. Bosch de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions
(0:55:55 a 0:57:35)

8.- PROPOSTA CANVI DE DIA PLE ORDINARI MES DE SETEMBRE
Antecedents de fet:
Atès que aquest Ajuntament celebra Ple ordinari cada dos mesos i el proper hauria de
ser el primer divendres de setembre que s’escau en el dia 7, vigília de la Festa Major,
per la qual cosa es proposa:
Canviar el dia del ple ordinari del mes de setembre pel divendres dia 14 a les 19
hores.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Sra. Feliu i Sr. Rabat d'ERC, Sr. Tordera i Sr. Argenter del
PDeCAT i Sr. Bastias, Sra. Clopés i Sr. Bosch de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions
(0:57:37 a 0:58:10)
9.- PRECS I PREGUNTES
Intervencions
(0:58:12 a 1:31:07)
Sra. Alcaldessa, fa entrega de la liquidació de les obres del C/ Rectoria i de les obres
de la Llar d’Infants al grup municipal de L’A.
El Regidor Sr. Tordera, del grup municipal del PDeCAT, fa una intervenció sobre
obres efectuades en l’anterior legislatura, sobre actes electoralistes i personalistes,

sobre la feina feta en aquesta legislatura i sobre inversions que s’han d’efectuar i les
que s’han fet, sobre temes mediambientals i sobre el que s’ha treballat.
El Regidor Sr. Bosch, del grup municipal de L’A. contesta que els sap molt greu el to i
les acusacions efectuades pel Sr. Tordera i en conseqüència fa una intervenció
contestant sobre la feina efectuada en l’anterior legislatura i constatant que la feina
dels Regidors és treballar pel poble de la millor manera que sap.
Continua la discussió sobre les feines efectuades per uns i altres i intervenen els
Regidors Srs. Rabat i Tordera per part de l’equip de govern i els Regidors Srs.
Bastias, Bosch i Clopés per part del grup municipal de L’Alternativa.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:37 hores.
Signant digitalment la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

[OTR.PIE]

