ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 1 DE SETEMBRE DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 8-01 08 002 2017
Data: 01/09/2017
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella
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20/09/2017 ALCALDESSA
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20/09/2017 SECRETARIA

Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors i Regidores:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Míriam Clopés Coll (L’A)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 1 de setembre de 2017, es constitueixen, al
Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Regidors i Regidores 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 PLE2017/6 ORDINÀRIA 07/07/2017 i
PLE2017/7 EXTRAORDINÀRIA 21/07/2017
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2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA
"REFORMA INTERIOR PARCIAL PB AJUNTAMENT PER ACTIVITATS MUNICIPALS
DIVERSES
4.- ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
5.- PROPOSTA ATORGAMENT CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2017
6.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I
CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS
POLICIALS I D'EMERGÈNCIES
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7.- PROPOSTA MOCIÓ ADHESIÓ AL PROGRAMA D'HOMOGEÏTZACIÓ DELS
PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I
COTIZACIONS SOCIALS
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.
1.APROVACIÓ
ACTES
SESSIONS
EXTRAORDINÀRIA DE 21/07/2017

ORDINÀRIA

DE

07/07/2017

I

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 i extraordinària de 7 i 21 de juliol de 2017 que s’ha distribuït amb la
convocatòria.
Les actes s’aproven per unanimitat.
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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 del 161 al 189) 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.
Intervencions:
(0:01:30 a 0:03:15)
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El Regidor Sr. Bastias, del grup municipal de L’A. demana a qui s’han adjudicat les
obres de “Reforma de la Llar d’infants”. Contesta la Sra. Alcaldessa que s’han
adjudicat a la única empresa que s’ha presentat que és ASPEN.

3.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA
"REFORMA INTERIOR PARCIAL PB AJUNTAMENT PER ACTIVITATS
MUNICIPALS DIVERSES
(0:03:17 a 0:05:00)

ANTECEDENTS
Iniciat l’expedient administratiu per a la contractació de les obres incloses en el
projecte “REFORMA INTERIOR PARCIAL EN P.B. A L’AJUNTAMENT DE VILADRAU
PER ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES”, aprovat per acord de Ple de data 21 de
juliol de 2017, per un import de 230.851,85 € i 48.478,89 € d’IVA.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques, que consta en el projecte tècnic, que han de regir el
contracte.
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FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
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e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte de
REFORMA INTERIOR PARCIAL EN P.B. A L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER
ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES mitjançant procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació de caràcter automàtic, per un import de licitació de 230.851,85 €, i
48.478,89 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació
de les obres.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini
per presentar proposicions en 26 dies naturals, a comptar des del dia següent de
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Designar de manera específica com a membres de la Mesa de contractació
del contracte per l’execució de les obres incloses en el Projecte “REFORMA
INTERIOR PARCIAL EN P.B. A L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER ACTIVITATS
MUNICIPALS DIVERSES” i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
Presidenta:
Vocals:
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Secretària:

La Sra. Margarida Feliu Portabella, Alcaldessa
El Sr. Jaume Tordera Homs, Regidor d’Urbanisme
La Sra. Imma Pujol Molins, Arquitecta Municipal
La Sra. M. Teresa Cunillera Girona, secretària-interventora de
l’Ajuntament
La Sra. Rosa Arumí Morera, funcionària de l’Ajuntament.

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 279.330,74 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 230.851,85 €, pressupost net, i 48.478,89 € en concepte
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 63301 933 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.- Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.
Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Ajuntament de Viladrau en el termini d’un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
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mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei
29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): ERC (3) PDeCAT (2) L'A (3)
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

4.- ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS

Maria Teresa Cunillera Girona
20/09/2017 ALCALDESSA
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(0:05:03 a 0:07:38)

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis.
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què
es portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de
gestió de procediments i econòmic.
III. Vist l'interès de Ajuntament de Viladrau d’adherir-se al citat conveni i que l’any 2018
preveu una despesa estimada de 5.300 € per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions.
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau, al conveni de col·laboració
subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
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per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta
còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n
derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades
per aquest Ajuntament de Viladrau pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies
hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 2 de 2

20/09/2017 SECRETARIA

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Viladrau,
puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de
facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ENS (indicar-ne el tipus:
ajuntament, organisme, consorci, etc.) preveu destinar a la contractació centralitzada
de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de
5.300 euros, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen (marcar amb una “X” el/s
lot/s objecte d’adhesió):
Adhesió

Lot

x

1 Veu i dades en ubicació fixa

4.000 €

x

2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades

1.300 €
5.300 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Margarida Feliu Portabella, Alcaldessa, en
representació de l’Ajuntament de Viladrau per realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions necessàries per executar els presents acords.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): ERC (3) PDeCAT (2) L'A (3)
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
5.- PROPOSTA ATORGAMENT CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2017
Antecedents de fet:
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Aquest any l’últim cap de setmana d’octubre es celebrarà la 23ª edició de la Fira de la
Castanya, com cada any els reunits han de debatre sobre a quina entitat i a quina
persona s’atorgarà la castanya i el pelló de plata, en reconeixement a la seva tasca
social, cultural, etc. en favor del nostre país.
Una vegada discutides les propostes, els resultats queden de la següent manera:
-

-

Proposta castanya de plata:
Mossos d’esquadra: 5 vots,
Sagals d’Osona: 3 vots
Proposta pelló de plata:
Oscar Camps: 5 vots
Ferran Latorre: 3 vots

Així doncs, els reunits per majoria absoluta, adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar la castanya de plata a MOSSOS D’ESQUADRA per la seva entrega i
professionalitat en la sempre difícil gestió de la seguretat de les persones.
Segon.- Atorgar el pelló de plata al Sr. Oscar Camps, com a membre de l’Associació
Pro-activa, per la seva dedicació i bona gestió liderant el salvament a la Mar
mediterrània, de tants refugiats que fugen dels seus països obligats per la guerra, en
busca de noves oportunitats.
Tercer.- Aprovar que el pelló de plata atès que s’atorga a un membre d’un col·lectiu
pro-refugiats, no s’atorgui en forma d’escultura sinó que es valori i s’atorgui el seu
valor en diners.
Intervencions:
(0:07:42 a 0:13:05)

[OTR.PIE]

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

3dce73b68cf4406da9aa352050116211001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

6.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I
CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS
POLICIALS I D'EMERGÈNCIES

(0:13:10 a 0:13:40)
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Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost
de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i
van produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències
mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar
els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes
causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies,
així com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de
qualsevol idea o religió.
Per tot això, l’Ajuntament de VILADRAU proposa al ple de la corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a
les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat
Islàmic.
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen
l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra.
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Signatura 1 de 2

20/09/2017 ALCALDESSA

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats,
les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la
cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al
mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de
forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita
antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació
entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la
voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància,
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apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar,
religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la
cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la
convivència i la inclusió de la societat.

Maria Teresa Cunillera Girona
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): ERC (3), PDeCAT (2) L'A (3)
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

7.- PROPOSTA MOCIÓ ADHESIÓ AL PROGRAMA D'HOMOGEÏTZACIÓ DELS
PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I
COTIZACIONS SOCIALS
(0:13:45 a 0:16:00)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part del
Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els
paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un model d’administració més
propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el
Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre assumir directament la gestió
dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons
el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei
de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran
gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada
moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda catalana i
de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-la als
nous reptes i requeriments a què ha de fer front una administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i
pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de
Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria
General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar
l’eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic i les economies
d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració.
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Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per
Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li
corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per
encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.
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Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les
cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada correspon
a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració de
l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les administracions locals
del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar
l’eficiència del conjunt de les administracions tributàries catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat
permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu sector públic que en
vulguin formar part.
Per tots aquests motius es proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Viladrau subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Segon.- Que l’Ajuntament de Viladrau subscrigui amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a l’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens per
impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local
amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria
General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació
Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la Independència) l’aprovació de la present
moció.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): ERC (3) PDeCAT (2) L'A (3)
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
8.- PRECS I PREGUNTES
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Per part del grup de L’Alternativa es formulen preguntes relacionades amb els
següents temes:
- Arbres del C/Balcells i Morató, davant de l’Ajuntament, es demana perquè no
s’han reposat. Es contesta per l’Alcaldia que no s’ha considerat que fossin
indispensables.
- Arboretum. Es demana sobre la conservació d’aquest espai.
- Aigua: Es demana sobre aquest tema considerant la sequera que s’ha patit
aquest estiu. L’equip de govern contesta que gràcies a les inversions
efectuades l’any passat, aquest estiu s’ha pogut atendre la demanda, si bé s’ha
demanat a l’ACA un augment de la concessió i la possibilitat d’arreglar els
aiguaneixos.
Per últim es dóna la paraula al públic assistent (0:42:30 a 01:01:59)
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:00 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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(0:16:05 a 01:42:28)
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