ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2017
NÚM.: 06/2017
DATA SESSIÓ: 31 DE JULIOL DE 2017
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 019 a 022.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Joan Callejón i Creus
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 019/2017.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES
“ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – 2ª
FASE”.
L’enginyer industrial Sr. Josep Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal d’Osona, per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència
tècnica subscrit entre l’ens comarcal i aquest Ajuntament, ha redactat el projecte executiu
d’obra titulat ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE
CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, amb un pressupost d’execució per contracta de
222.099,74 euros (IVA no inclòs).
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El projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, els documents i requisits que exigeixen
l’article 123 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, por el que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els articles 24 a 33 del Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»).
El projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»),
la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article
17.2 del RD 1627/1997.
De conformitat amb l’article 22.2 ñ) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, al Ple li correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui
competent per la seva contractació o concessió.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de
trenta dies i l’aprovació definitiva.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra municipal titulat ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – SEGONA FASE,
amb un pressupost d’execució per contracta de 222.099,74 euros (IVA no inclòs), redactat
per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència tècnica subscrit entre
el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep
Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics de l’ens comarcal.
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, a efectes de poder
presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi
presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de cap acord posterior.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que es tracta de la segona fase del
projecte que s’està executant (la primera fase), i que en aquest cas correspon a uns 800 ml
de col·lector projectats a l’interior del PP4 de Cantonigròs.
El Sr. Corominas pregunta si passen per l’interior del vial projectat, a la qual cosa l’Alcalde
li respon que sí.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat.
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2.- A.P. 020/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016,
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 12
de juny de 2017. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 26 de juny de 2017, al tauler d’edictes de la corporació i al web
municipal pel període reglamentari, no s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2016 de
l’Ajuntament de l’Esquirol, juntament amb tota la documentació que s’hi adjunta.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació per a l’atorgament dels documents necessaris per donar efectivitat al present
acord.
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari comenta la tramitació seguida i el seu resultat..
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón,
Bagaria, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens), i TRES (3) abstencions
(Srs. Bansell i Corominas, i Sra. Triola).
3.- A.P. 021/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS,
DECLARACIÓ DE DESISTIMENT I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L’OFERTA
CONSIDERADA MÉS AVANTATJOSA, EN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRA
DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I
CARRER DEL PUIG”.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra CONSTRUCCIÓ DE
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, de tramitació ordinària i
procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 14 proposicions:
NÚM. DE PLICA
1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
TOP PROYECTOS&CONTRATAS, SL
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
CONSTRUCCIONS ICART, SA
ARGON INFORMÀTICA, SA
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
TERRA ELVIRA, SL
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA
SOREA, SA
UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL

Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes
corresponents, i havent-se acordat l’exclusió de l’oferta presentada per HPSA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES SA en aquesta licitació, en haver estat considerada com a anormal
o desproporcionada, i no justificada, de conformitat amb les quals s’atorgaren les
puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació, segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1

NÚM.
DE
PLICA
12

2
3
4

6
4
10

5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
8
9
5
13
14
7
1
11

PUNTUACIÓ
TOTAL

LICITADOR
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU
PESA MEDIOAMBIENTE SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
CONSTRUCCIONS ICART, SA
ARGON INFORMÀTICA, SA
TOP PROYECTOS&CONTRATAS SL
SOREA, SA
UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
M. I J. GRUAS SA
TERRA ELVIRA, SL

95,00
94,11
92,48
90,19
87,01
86,93
86,19
83,34
82,12
79,43
77,69
77,44
57,66

A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considerà que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF A43795442).
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 005/2017, adoptat en la sessió ordinària
celebrada el dia 13 de març de 2017, es va requerir al licitador amb l’oferta econòmicament
més avantatjosa per tal que en el termini de 10 dies hàbils presentés la garantia definitiva i
la documentació corresponent, d’acord amb el punt segon de la part dispositiva del referit
acord.
Dins del termini conferit, el licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa constituí
la garantia definitiva i presentà els documents justificatius exigits.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 d’abril de
2017, va acordar –entre altres- declarar vàlid el procediment licitador obert i amb més d’un
criteri d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS
DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, i d’acord amb les ofertes presentades
adjudicar el contracte a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (CIF A43795442), pel preu de SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL
TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (698.357,22 Eur),
més el 21% d’IVA, CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
AMB DOS CÈNTIMS (146.655,22 Eur), import total VUIT-CENTS QUARANTA-CINC MIL
DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (845.012,24 Eur), amb subjecció a la
normativa vigent en matèria de contractes del sector públic, al plec de clàusules
administratives generals de la corporació, al plec de clàusules administratives particulars,
al plec de prescripcions tècniques particulars i a l’oferta per ella presentada, la qual ha
estat determinant per a la seva adjudicació.
L’acord fou notificat als licitadors, però en el cas que ens ocupa consta notificat a l’empresa
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF
A43795442), adjudicatària del contracte, el dia 18 d’abril de 2017.
En data 27 d’abril de 2017, des de la secretaria municipal es remeté esborrany del
contracte a subscriure a l’adjudicatària a l’adreça electrònica indicada pel propi licitador, el
qual consta recepcionat el mateix dia 27 d’abril.
En data dia 17 de juliol de 2017, el Ple d’aquest ajuntament va adoptar l’Acord Plenari
núm.17/2017, el qual, e la seva part dispositiva- és del següent tenor literal:
Primer.- Incoar expedient per a revocar l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament
en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2017, pel qual s’adjudicava el contracte
administratiu d’obres de CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL
PADRÓ I CARRER DEL PUIG a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF A43795442), amb confiscació
de la garantia definitiva per ella dipositada en aquest procediment, per manca de
formalització del contracte administratiu dins del termini legalment previst.
Segon.- Atorgar a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (CIF A43795442) un termini d’audiència de 5 dies naturals, a
l’efecte que al·legui, en defensa dels seus drets, allò que estimi convenient.
Tercer.- Indicar que transcorregut aquest termini es procedirà, prèvia emissió dels
informes que corresponguin, a elevar al Ple les al·legacions que –en el seu cashagi formulat l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA, per a la seva resolució. En el cas que no se’n formulin, es
procedirà a revocar l’acord d’adjudicació indicat i a la confiscació de la garantia
definitiva dipositada per GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA en aquesta licitació, procedint-se a l’adjudicació del contracte
al licitador que, per ordre de prelació segons la valoració realitzada en el seu
moment per la mesa de contractació, correspongui.
Quart.- Notificar el present acord als interessats, als efectes corresponents, amb
indicació expressa que es tracta d’un acte de tràmit, no susceptible de recurs.
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Notificat aquest acord a l’empresa GESTIÓN IINGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (RS 799, de 18/07/2017) en data 21 de juliol de 2017, aquesta ha
presentat, en data 24 de juliol de 2017 (RE 1915), un escrit d’al·legacions, que es
concreten en:
-

-

-

-

Que una vegada assabentats de la decisió del Ple de l’Ajuntament d’adjudicació del
contracte d’obres de construcció de col·lectors al barri del Padró i carrer del Puig,
es va aportar a aquest Ajuntament tota la documentació necessària per a la
formalització del contracte.
Que detectades mancances en el projecte constructiu, GICSA es va posar en
contacte amb els serveis tècnics municipals per fer-los avinent de les incoherències
entre allò que preveu el projecte i la realitat de les obres, per a la seva valoració i
redacció, si s’esqueia, del projecte modificat corresponent.
Que malgrat la insistència de GICSA, els tècnics dels serveis municipals no s’han
posat en contacte amb aquesta constructora per a avaluar les mancances referides.
Que en cap moment l’Ajuntament de l’Esquirol ha requerit a GICSA per a la
formalització del contracte, contravenint allò que es disposa al TRLCSP.
Que atenent les previsions del TRLCSP i Doctrina de la Junta Consultiva (per
moltes Informe 5/11 d’1 de març de 2012), quan en un procediment de licitació no
s’hagués exigit garantia provisional l’Administració no podrà confiscar la garantia
definitiva en cas de la no formalització del contracte per l’adjudicatari.
Que GICSA en cap cas no renuncia ni renunciarà a l’execució d’aquest contracte
que li ha estat legítimament adjudicat.

A la vista d’aquestes al·legacions, es requerí a la Secretaria municipal que informés sobre
els diferents aspectes al·legats per GICSA, informe emès en data 26 de juliol de 2017, el
qual s’assumeix en la seva integritat com a motivació dels acords que s’adopten, i en el
qual es conclou que:
1. Queda acreditat que la manca de formalització del contracte dins de termini ho és
per causes imputables a l’adjudicatari, tota vegada que l’acord d’adjudicació li fou
degudament notificat, més tenint en compte que li fou tramès l’esborrany del
contracte –per a la seva revisió i posterior signatura- a l’adreça electrònica per ell
designada i que consta com a rebut.
2. La manca de formalització del contracte dins de termini per causes imputables a
l’adjudicatari comporta que cal entendre que aquest ha retirat la seva oferta,
donant-la per desistida en el sentit de l’actual article 95 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Atès que en la licitació concorregueren altres empreses, cal proposar com a
adjudicatària del contracte la següent empresa licitadora, segons l’ordre de
classificació de les ofertes, requerint-li la documentació prèvia a l’adjudicació.
4. No procedeix la confiscació parcial de la garantia definitiva, tota vegada que no
es va exigir garantia provisional en els PCAP d’aquesta licitació, sens perjudici de
l’exigència dels danys i perjudicis que per aquesta administració hagués produït la
manca de formalització del contracte per causes imputables al contractista, els
quals podran fer-se efectius amb càrrec a la garantia definitiva, previ reconeixement
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per via jurisdiccional. Qüestió aquesta darrera que caldrà valorar-ne la seva
existència i, si s’escau, la seva quantificació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en la seva qualitat d’òrgan de
contractació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, estimant-se l’al·legació formulada en
relació a la confiscació de la garantia definitiva depositada davant d’aquest Ajuntament i
desestimant-se la resta de pretensions.
Segon.- Considerar que GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA
DORADA SA ha retirat l’oferta per ella presentada en el procediment licitador obert i amb
més d’un criteri d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, donant-la per desistida
en els termes previstos a l’article 95 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- Requerir a la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU (CIF
A58425760), la següent empresa licitadora, segons l’ordre de classificació de les ofertes,
en el procediment licitador obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, convocat per a
contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I
CARRER DEL PUIG, perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al
de recepció del requeriment, aporti la documentació següent:
-

Constitució de la garantia definitiva per import de TRENTA-CINC MIL QUATRECENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (35.437,52 Eur),
corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació del contracte.
Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat
Documentació acreditativa que acrediti la representació i les facultats del licitador, a
efectes de la seva validació per la Secretaria municipal, llevat que estigui inscrit al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General
de l’Estat.

Quart.- Una vegada presentada la documentació requerida, i essent aquesta conforme,
l’òrgan de contractació haurà de procedir a l’adjudicació del contracte esmentat. No obstant
això, si de la documentació presentada es comprova que no es compleixen les condicions
necessàries per a la seva adjudicació, s’efectuarà un nou requeriment al licitador següent a
aquell, per l’ordre que han quedat classificades les seves ofertes.
Cinquè.- Donar als presents acords els efectes de publicitat que siguin preceptius, i
notificar-lo a tots els interessats, amb indicació expressa dels recursos que contra ells es
poden interposar.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari fa un relat dels fets, i, d’acord amb l’informe per
ell elaborat i que consta a l’expedient, la motivació legal de l’acord que es proposa.
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Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
4.- A.P. 022/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCREMENT DELS CONCEPTES
RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO INCREMENTATS DIRECTAMENT PLES PGE 2017.
En data 28 de juny de 2017, s’ha publicat en el BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
L’article 18.2 dels PGE estableix: “En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio
del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.”
L’apartat 4 del mateix article estableix “ La masa salarial del personal laboral, que se
incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está
integrada por el conjunto de las retribucions salariales y extrasalariales y los gastos de
acción social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.”
Tot i el què estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, l’increment d’alguns
conceptes salarials no es realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de
l’estructura retributiva que cal incrementar, com pot ser el complement específic o els
factors que l’integren, la productivitat, els complements personals o altres conceptes propis
del personal laboral, incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple d’acord
amb l’article 22.2.i de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
Existint conformitat per part dels empleats de l’ajuntament, respecte la distribució de la
massa salarial de forma percentual sobre tots els conceptes salarials, segons les consultes
realitzades.
Existint suficient disponibilitat pressupostaria, d’acord amb l’informe del secretari
interventor de l’Ajuntament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’increment en un 1 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2017, tots
els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei de
pressupostos de l’Estat per a l’any 2017 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament
que consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament en data 28/12/2016.
Segon.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració
dels recursos humans de la Diputació de Barcelona.
En el torn d’intervencions, es comenta el contingut normatiu dels PGE 2017 pel que fa a
aquest concepte, per part del Secretari, i de la necessitat d’adoptar un acord en relació a
determinats conceptes retributius, que s’incrementen pel que fa a la massa, però que no
venen assignats individualment, i de la proposta que finalment es formula.
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón,
Bagaria, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens), i TRES (3) abstencions
(Srs. Bansell i Corominas, i Sra. Triola).
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.25
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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