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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2014  
 
NÚM.: 02/2014 
DATA SESSIÓ: 27 DE FEBRER DE 2014 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P. - 006 a 007. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sr. Joan Matavera Rifà 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, es persona al Salo de sessions de l’Ajuntament, amb els 
regidors i regidores presents per a procedir al seu inici, el Sr. Llucià Guiteras Puig, qui 
sol·licita l’empara dels membres del Plenari, atès que –segons explica- ha estat amenaçat 
per un membre de l’AACC. Lliura còpia de la denúncia per ell presentada davant del Jutjat 
de Guàrdia de Vic. 
 
Els membres del ple es donen per assabentats. 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, 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. 
 
El secretari adverteix que per un error propi va consignar en l’ordre del dia als assumptes a 
tractar en aquest Ple els números 005 i 006/2014, quan en realitat els que corresponen són 
006 i 007/2014. 
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1.- A.P. 006/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FO RMALITZACIÓ DEL 
CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA  LEY 27/2013, DE 
27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT  DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL.  
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor 
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models 
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre 
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de 
defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i 
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no 
s’ha adequat als serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà 
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la 
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i 
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats 
de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que 
vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es 
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i 
l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
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administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el 
principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en 
la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local 
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de 
proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la 
capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu 
però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, 
segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en 
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per 
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local 
de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
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d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 
Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Maria 
de Corcó, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 
2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots 
els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 
 
Obert el torn de paraules el Sr. Castells demana en relació a si s’aprova aquest acord 
l’Ajuntament farà ús de la Disposició Addicional setzena introduïda per aquesta norma a la 
Llei reguladora de les bases de règim local. 
 
La Sra. Molas indica que l’Ajuntament, mentre aquesta estigui vigent, actuarà d’acord amb 
ella. 
 
L’Alcalde expressa que l’opció a la qual fa referència el Sr. Castells únicament s’utilitzarà 
quan no hi hagi més remei, i s’hagin esgotat totes les possibilitats que l’acord que es tracti 
sigui adoptat pel Ple de la corporació. 
 
El Sr. Riera demana que consti en l’acta que Cabrerès i Progrés demana que si s’aprova 
l’acord que es proposa no es faci ús d’aquesta DA 16a. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels Srs. Regidors i les Sres. Regidores, la 
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del plenari 
presents en la sessió. 
 
2.- A.P. 007/20143.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,  DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2014, B ASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL.  
 
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 
23 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària. 
 
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2014, la 
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, així com la memòria de l’alcaldia 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó per l’exercici 2014, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat 
aquí en euros, queda fixat de la forma següent: 
 
PRESSUPOST 2014 
 
INGRESSOS 
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1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.040.000,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 25.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 686.430,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 563.543,50 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 5.560,00 Euros 

 
1.2 Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 20,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 532.168,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 Euros 
 Total ingressos  2.852.721,50 Euros  

 
DESPESES 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1 Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 518.155,38 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 843.127,12 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 10.000,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 136.861,00 Euros 

 
1.2  Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 1.228.678,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 3.400,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 112.500,00 Euros 
 Total despeses  2.852.721,50 Euros  

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del 
pressupost. 
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Tercer.-  Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost 
municipal 
 
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb 
l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el 
Pressupost en el cas que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà 
en vigor en l’exercici al qual es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
Obert el torn de paraules, l’Alcalde explica el procés seguit per a l’elaboració del projecte 
de pressupost, les reunions mantingudes amb els grups indicant que no s’ha produït 
modificacions respecte al que se’ls va presentar, i que aquests tampoc han formulat cap 
tipus de proposta. Prossegueix la seva intervenció explicant les línies bàsiques del projecte 
de pressupost que es presenta al Ple, tot posant de manifest detalls més concrets quan a 
les inversions, el personal, l’ingrés per aprofitaments urbanístics que es preveu per al 
sector de Patel, la previsió de fer un concurs públic per a l’adjudicació del servei de neteja 
en els edificis municipals, els plans d’ocupació, ..... Comenta que s’ha mantingut una 
reunió prèvia amb les entitats, a les quals s’atorgarà una subvenció augmentada en un 
10% respecte a l’exercici anterior. 
 
Prossegueix explicant que van tenir una sorpresa pel que fa a l’Escola de música, que més 
endavant s’explicarà. Comenta que s’ha previst amb la Diputació poder realitzar una 
inversió en el pont del Molí de la Bertrana, ... Comenta que des de les diferents regidories i 
des de l’Alcaldia s’està a la recerca de subvencions, a fi d’assolir més recursos dels que hi 
ha. 
 
En relació a l’escrit presenta pel Grup de Cabrerès i Progrés, passa a contestar els temes 
que en ell s’hi plantegen. Pel que fa a Ca la Salut, indica que s’està treballant en base a 
dos avantprojectes que en el seu dia va redactar l’arquitecte Sr. Rierola. 
 
El Sr. Riera manifesta que aquesta és la inversió més important prevista pel 2014, i que 
l’objectiu de la pregunta era tenir més detalls. 
 
L’Alcalde explica alguns dels trets bàsics sobre els quals s’està treballant en relació a 
aquest projecte. Pel que fa a les subvencions a entitats, indica que l’AAVV de Cantonigròs 
no havia rebut cap subvenció en els dos anys anteriors i que no es té constància que 
aquesta situació es produeixi en relació a cap altra entitat. 
 
El Sr. Riera pregunta sobre com es farà l’atorgament i la justificació d’aquesta subvenció, 
amb caràcter retroactiu, si mitjançant la presentació de factures  o la presentació d’un 
balanç de situació. 
 
L’Alcalde diu que igual com s’ha fet sempre. 
 
L’Alcalde continua la seva intervenció explicant les retribucions a percebre pels càrrecs 
electes. Pel que fa a l’alcaldia, s’ha previst que aquesta tingui dedicació exclusiva i que 
percebi una retribució bruta anual de 32.000 euros, la mateixa que percebia el Sr. Mas 
quan era alcalde i per la mateixa dedicació. Pel que fa als Tinents d’Alcalde, recorda que 
ara n’hi ha tres, en lloc dels dos que hi havia hagut anteriorment. La retribució que es 
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proposa per a aquests és la mateixa que ja es venia percebent amb anterioritat, si bé la 
quantitat que es percep en concepte de dietes, que són fixes i periòdiques, però per les 
quals no es tributa, s’han sumat a la retribució. Per a la resta de regidors, es mantenen les 
indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, a raó de 25 Euros per sessió. 
Reconeix que aquesta partida és molt a l’alça, ja que quan es va comptar es va preveure 
que els 11 regidors cobraven per aquest concepte, quan en realitat només ho perceben 
set. 
 
Pel que fa a l’Escola de música, i en relació a la previsió d’ajuts de la Generalitat, reconeix 
que ningú s’atreveix a dir-ho en aquests moments, i que es contempla la possibilitat que no 
n’hi hagi. 
 
La Sra. Molas adverteix que l’aportació de la Generalitat a l’Escola de música corresponent 
a l’any passat encara no s’ha cobrat. 
 
L’alcalde, en relació a la pregunta de CiP sobre si l’equip de govern és conscient de la crisi 
econòmica, respon que sí, de la mateixa manera que vosaltres (referint-se a CiP) ho éreu 
l’any passat. El problema per a nosaltres, diu, és que a algú hem enganyat (referint-se a la 
institució municipal), ja que dels 2,9 milions d’euros del pressupost de l’any 2013 només se 
n’han executat 2,2). Manifesta la seva voluntat d’executar el pressupost que s’aprovi en la 
seva integritat, i que “ens en sortirem”. 
 
El Sr. Riera indica que l’objectiu de la pregunta era veure si s’havien previst mesures 
d’estalvi en despeses fixes. 
 
En relació a això, l’alcalde explica, a tall d’exemple, que s’ha ajustat al màxim els qudres 
de potència de les instal·lacions elèctriques (edificis i enllumenat públic), però com que el 
preu de l’energia està pujant, l’estalvi no és el que s’havia previst. Igualment com a 
exemple, explica que s’ha produït un estalvi important en les deixalles, però no suficient.  
Explica també que s’està realitzant un treball exhaustiu a la recerca de més subvencions. 
 
Pel que fa al tema de l’arquitecte tècnic, explica que s’han mantingut dues reunions, i que 
s’ha arribat a un principi d’acord amb un xifra a l’entorn dels 35.000 euros. 
 
El Sr. Castells pregunta en relació a la demanda que aquesta persona ha presentat contra 
l’ajuntament, i com lliga el principi d’acord amb això. 
 
El secretari explica que no una demanda, sinó dues n’hi ha d’interposades. Explica que la 
primera els fou desestimada per un defecte formal, desestimació que fou recorreguda, però 
per no córrer riscos, la representació de l’arquitecte tècnic en va interposar una segona 
amb la mateixa finalitat, i ara estan admeses totes dues, una de les quals serà sobreseïda. 
La vista, en qualsevol cas, no està prevista fins el mes de gener de 2015, per la qual cosa 
el marge de negociació encara existeix. 
 
El Sr. Castells pregunta ara sobre la repercussió que tindrà tant per l’Ajuntament com pels 
treballadors afectats, la promoció interna d’auxiliar administratiu a administratiu. 
 
El secretari explica que a efectes econòmics no en tindrà cap, que això permetrà eliminar 
algun complement dubtós, ja que la quantitat quedarà absorbida per la categoria. 
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El Sr. Castells, en relació a la retribució dels càrrecs electes, fa una comparativa entre el 
2013 i el 2014, i posa de relleu que es passa de 33.415 euros a 55.600 euros, per tots els 
conceptes. Continua comparant aquesta evolució amb els sous de la brigada, que respecte 
de 6 anys enrere han baixant entre 500 i 1000 euros. Sense fer cap valoració, diu, reclama 
una certa responsabilitat i criteri polític. Recorda que el pacte de govern subscrit entre CiP i 
AUD el 10 de juny de 2011, preveia que les retribucions dels electes no sobrepassarien el 
80% de les que hi havia a la legislatura anterior (pacte 6è, segons indica). 
 
L’Alcalde li recorda que el pacte de govern al qual fa referència el Sr. Castells es va 
trencar, i que qui el va trencar va ser CiP. Entén que això els obligava en aquell moment, 
però no ara. 
 
El Sr. Castells reconeix que hi ha alguns capítols de despesa on hi ha poc a discutir, en tot 
cas quines inversions es prioritzen, ... etc. En aquell moment ens va semblar –diu- que a 
l’Esquirol es podia considerar que les retribucions dels electes s’havien sobrepassat 
respecte del que seria desitjable. Continua dient que aquell pacte que es va trencar sembal 
que només es va signar per part d’AUD per accedir a l’alcaldia, i dirigint-se a l’alcalde li diu: 
“tú ets alcalde perquè nosaltres vam complir”. Continua afirmant que a criteri seu les 
retribucions que es proposen li semblen immorals, que sembla que hi hagi una apropiació 
de la institució, en el cas de l’alcalde per carrera personal (legítimament, reconeix, en 
relació a aquesta darrera circumstància). Afirma que ell no està defensant que els electes 
no hagin de cobrar retribucions, però sí que defensa que aquests siguin proporcionals. 
 
El Sr. Callejón li diu al Sr. Castells que a ell, el què li sembla immoral es que es cobressin 
unes retribucions per les quals no es tributava. 
 
El Sr. Castells diu que davant d’aquesta situació, des de CiP no poden aprovar el projecte 
de pressupost que es presenta, llevat que es reconsideri aquesta partida. 
 
El Sr. Mas, en nom del Grup de CiU, diu que ells tampoc hi donaran suport a aquests 
pressupostos. Que avui, en veure l’expedient, han tingut la sorpresa de la partida de 
càrrecs electes i afirma que han tingut poc temps per estudiar-ho. 
 
L’Alcalde, responent al Sr. Mas, li diu que en arribar a la reunió entre l’equip de govern i 
CiU “vas reconèixer que durant una setmana no els havies mirat”, fet que interpreta com 
una desconsideració i poc interès. També li diu que sí, que el tema de les retribucions dels 
electes els fou explicat en el decurs d’aquesta reunió. 
 
El Sr. Mas diu que quan governava CiP van tenir 3 o 4 reunions prèvies cada vegada que 
s’havien d’aprovar pressupostos, en canvi, amb vosaltres (referint-se a l’actual equip de 
govern) només una. Reitera que el tema de les retribucions dels electes ha estat una 
sorpresa d’avui i que d’aquest tema no se’n va parlar durant la reunió. 
 
L’Alcalde afirma que la situació l’avegonyeix. 
 
El Sr. Callejón li diu al Sr. Mas que avui fa quinze dies que se us va lliurar el projecte de 
pressupost i una setmana de la reunió entre l’equip de govern i el grup de CiU, i li pregunta 
a veure quant de temps necessiten per mirar-se el pressupost. 
 
L’Alcalde diu que això és ridícul, en referència a la postura del grup de CiU, i els diu: “No 
heu fet cap pregunta; no teniu en compte totes les situacions que es pretenen corregir ..... 
és decepcionant ”. 
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El Sr. Riera vol deixar clar que el criteri que els porta a dir no és únicament el límit del 80% 
pel que fa a les retribucions del càrrecs electes, d’acord amb el pacte de govern subscrit 
entre CiP i AUD el seu dia. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels membres 
del Ple presents en la sessió, resultant rebutjada  per quatre vots a favor (Srs. Montanyà, 
Callejón i Bagaria, i Sra. Molas) i cinc (5) vots en contra (Srs. Castells, Pàmies, Riera i 
Mas, i Sra. Rodrigo). 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 21.30 
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 


