ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2014
NÚM.: 03/2014
DATA SESSIÓ: 11 DE MARÇ DE 2014
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 008 a 010.
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
Sr. Antoni Comas Danés
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. Joan Matavera Rifà
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. 008/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.
•
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2014, de 11 de gener de 2014
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 02/2014, de 27 de febrer de
2014

Sense que es formulin més esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari,
resultant aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 009/2014.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CANVI
DE DENOMINACIÓ DEL MUNICIPI.
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En data 14 de maig de 2013 (RE 630) els Srs. Jaume Castanyer Banús i Ricard Carbasa
Pérez, sota el nom de Grup Esquirols, varen presentar davant l’alcaldia d’aquesta
corporació 393 signatures que pretenien avalar la sol·licitud d’una consulta a l’empara de
l’article 29 del Reglament de participació ciutadana de Santa Maria de Corcó, per a
determinar un possible canvi de nom del municipi.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2013, va adoptar –entre
altres i per unanimitat dels membres d’aquest òrgan col·legiat presents en la sessió (8), els
quals representen la majoria absoluta del seu nombre legal (11), els acords la part
dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:
Primer.- Aprovar la realització d’una consulta ciutadana al municipi de Santa Maria
de Corcó, a l’empara del que preveu l’article 29 del Reglament de Participació
Ciutadana, per sotmetre a consideració dels veïns la possibilitat de modificació del
nom oficial del municipi, que implicarà –si s’escau- paral·lelament la modificació de
la denominació del nucli que ostentat la capitalitat del municipi actualment (Santa
Maria de Corcó), formulant-se la següent pregunta:
Quin nom prefereixes per al teu municipi ? (marca la teva opció amb
una creu)
(
(

) L’Esquirol
) Santa Maria de Corcó

Segon.- Indicar que, amb independència del resultat de la consulta, en cas que
s’optés per un canvi de denominació, aquest s’haurà de sotmetre a la tramitació
prevista als articles 30 a 35 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i demés disposicions
concordants.
Tercer.- Establir com a data màxima per a la realització de la consulta ciutadana el
dia 20 de gener de 2014, delegant-se a la Junta de Govern Local la data o dates
concretes en que aquesta s’hagi de celebrar.
Quart.- Crear un blog o pàgina web informativa, a fi de facilitar la publicitat del
procés que ha de conduir a la celebració de la consulta esmentada, d’acord amb les
previsions d’informació pública previstes en el Reglament de Participació
Ciutadana. L’Alcaldia nomenarà un responsable de la mateixa, i en ella s’hi podran
publicar opinions i informacions que, sempre en l’estricte àmbit del seu objecte,
puguin aportar els veïns i les veïnes del municipi.
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en sessió ordinària de data 14
de gener de 2014, va adoptar –entre altres i per 6 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció,
els acords la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:
1. El plenari de l’Ajuntament acorda convocar un sondeig per sotmetre a consideració
dels veïns del municipi la proposta de canvi de nom del municipi (i canvi automàtic
de nom del nucli de l’Esquirol) feta pels promotors anomenats Esquirols que van
adjuntar 393 signatures a la seva sol·licitud.
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2. Tots els veïns i veïnes empadronats en el municipi i majors de 16 anys podran
expressar la seva opinió a la pregunta. Per participar en el sondeig s’hauran
d’identificar amb un document oficial vigent.
3. Dintre dels deu dies posteriors al Ple del gener de 2014 es farà públic el padró
d’habitants que tenen dret a participar en el sondeig.
4. Les meses de recollida d’opinions del sondeig estaran formades per vocals, un dels
quals podrà actuar com a president. L’Ajuntament demanarà voluntaris entre els
veïns i veïnes el municipi per a desenvolupar aquestes funcions.
5. Des de l’Ajuntament es garantirà la celebració del sondeig informant-ne
oportunament la població entre el 3 i el 18 de febrer, i facilitarà les infraestructures
necessàries i els recursos humans i materials que correspongui.
6. El sondeig tindrà lloc el diumenge 23 de febrer del 2014. Hi haurà quatre meses de
recollida d’opinions: una a Sant Martí Sescorts, una a Cantonigròs i dues a
l’Esquirol. Les meses estaran obertes entre les nou del matí i les dues del migdia.
7. El recompte de les paperetes serà públic i se n’aixecarà una acta que quedarà
arxivada a les oficines municipals amb la resta de documentació que formarà
l’expedient del sondeig.
8. Al ple ordinari del mes de març de 2014 se sotmetrà a consideració dels regidors
comunicar o no al govern de la Generalitat la voluntat del plenari de canviar el nom
del municipi.
El sondeig d’opinió aprovat es va realitzar el dia 23 de febrer de 2013, segons la
documentació que obra en aquesta corporació amb el següent resultat:
Nucli

Mesa

Padró

Op.
Op.
Op.
emeses nul·les valides

Sta. Maria
de Corcó

L'Esquirol

En blanc

%
Part.

%
SMC

%
ESQ

Sant Martí Sescorts

U

155

26

0

26

5

21

0

16,77

19,23

80,77

Cantonigròs

U

319

85

3

82

16

66

0

26,65

19,51

80,49

Santa Maria de Corcó

A

696

317

4

313

23

289

1

45,55

7,35

92,33

Santa Maria de Corcó

B

688

352

1

351

40

309

2

51,16

11,40

88,03

1.858

780

8

772

84

685

3

41,98

10,88

88,73

TOTAL

Atès que malgrat que la participació en el sondeig no ha superat el 50% de la població de
dret, s’ha posat de manifest la clara voluntat de la ciutadania del municipi del procedir a un
canvi de la denominació d’aquest, de l’actual Santa Maria de Corcó, a la proposada de
L’Esquirol.
Vist el que preveu l’article 2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya; els articles 30 i ss del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril; i l’article 14 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
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Atès que l’Institut d’Estudis Catalans, en Dictamen emès el juliol de 1980, ja va informar
favorablement a la proposta de canvi de denominació del municipi de Santa Maria de
Corcó per la de L’Esquirol. I no només això, sinó que en el mateix informe recomana
realitzar aquest canvi de denominació.
Vist l’informe emès per la Secretaria de la corporació, en relació a la tramitació del canvi de
denominació del municipi.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment, a l’empara del que preveu l’article 2 del Decret 139/2007, de
26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de
Catalunya, el canvi de denominació del municipi, passant de l’actual SANTA MARIA DE
CORCÓ a la proposada de L’ESQUIROL.
Segon.- Indicar que el canvi de denominació del municipi implica simultàniament el canvi
de denominació de l’entitat de població del mateix nom.
Tercer.- Sotmetre la proposta de canvi de denominació del municipi al tràmit d’informació
pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al diari ARA, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, a l’efecte de
la formulació de possibles al·legacions.
Quart.- Finalitzat el termini d’informació pública, elevar al Ple municipal l’acord de canvi de
denominació del municipi i, si s’escau, de resolució de les al·legacions que en el seu cas
s’hagin formulat i la seva aprovació definitiva.
Obert el torn de paraules, l’Alcalde intervé en el sentit literal següent:
“Benvinguts,
Avui, dia 11 de març del 2014, és un dia històric per el nostre municipi. Celebrem
un ple que no s’ha afrontat des de l’inici de la democràcia. En aquest punt número 2
del Ple es proposa l’APROVACIÓ INICIAL DE CANVI DE DENOMINACIÓ DEL
MUNICIPI, i tenint en compte el resultat de les votacions aquest equip de govern
assumirà totes les conseqüències polítiques presents i futures. Es una proposta que
l’equip de govern municipal afronta amb valentia política i interès.
Cal recordar que cap dels grups municipals reunits avui a la Sala de Plens,
plantejava en el seu programa electoral portar a terme quelcom relacionat amb el
canvi de nom del municipi i no va ser fins fa menys d’un any que el grup Esquirols
amb la recollida de 393 signatures va iniciar el passat 13 de maig de 2013 la
possibilitat de fer una consulta per el canvi de nom. Mes endavant i per donar fe de
les signatures recollides, en el ple ordinari del 18 de juliol i per unanimitat es va
aprovar iniciar un procés de debat sense concretar cap data ni cap procés especial
per a la proposta iniciada per el grup Esquirols.
Després, i tenint present la xerrada organitzada per l’ajuntament amb el
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, el 16 de desembre i en
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Junta de Govern es va aprovar: iniciar els tràmits consultius, administratius i
institucionals per arribar a celebrar el 25 de maig de 2014 una Consulta Popular a
l’empara de la Llei de consultes populars.
Els grups municipals a l’oposició, Convergència i Unió i CiP, al marge de l’acord de
Junta de Govern, amb urgència i precipitadament van incorporar en el Ple del 14 de
gener i a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana celebrar un sondeig
popular el 23 de febrer. Punt que es va aprovar amb 3 vots favorables de CiP, 3 de
CIU, i una abstenció també de CIU. L’equip de govern hi va votar en contra perquè
va considerar que davant la importància de la qüestió històrica plantejada, tots els
veïns del municipi es mereixien no un sondeig sinó una consulta popular, amb
majúscules! a celebrar en el marc de les eleccions europees el 25 de maig i sota
l’empara de la Llei de Consultes Populars.
Doncs bé, amb l’horari aprovat i previst per el sondeig de 9 del mati a 2 de la tarda,
el passat diumenge 23 de febrer es va celebrar el sondeig popular.
El sondeig va generar un resultat clar, en tant que més del 88% dels veïns que
varen anar a votar varen optar pel canvi de denominació del poble en favor de la
denominació “L’Esquirol”.
Aquest resultat però, va anar acompanyat d’una baixa participació ciutadana, que
just va arribar al 42% i per tant lluny del 50% de participació que requeria el
reglament de Participació Ciutadana per a que el resultat pogués ser pres en
consideració pel ple municipal.
Atès que el resultat de les votacions dels veïns del poble va ser rotundament clar en
una jornada marcadament democràtica, la Junta de Govern Local, reunida el passat
dilluns 24 de febrer, va decidir portar al proper ple ordinari la proposta de canvi de
nom del municipi. Una decisió històrica, repeteixo, que fins ara no havia afrontat
cap govern municipal.
En fi, davant de qüestions importants prenem decisions importants, això es el que
esta fent l’equip de govern des de que va assumir l’alcaldia el passat mes d’octubre.
Els tres regidors electes d’Units per Decidir alhora de votar en un sentit o altre, hem
tingut en consideració el procés iniciat amb la recollida de les 393 signatures fins el
Ple d’avui, l’opinió que hem recollit dels membres de la llista d’Units per Decidir i la
opinió d’aquells veïns que no van participar en el sondeig. La votació de Units per
Decidir no es personal sinó grupal i respon al nostre consens i a les diferents
sensibilitats i opinions recollides de tots els veïns del municipi.”.
A continuació, el regidor Sr. Mas manifesta que els ciutadans del municipi es varen
pronunciar d’una manera molt clara, i que aquest és un argument de pes que ha de
prevaldre. S’ha de donar pas al canvi, afirma, i que aquesta és la manera més democràtica
de fer-ho, a les urnes i amb un debat serè i obert. Indica que existeixen raons històriques i
de pes per canviar el nom del municipi, tot fent referència a l’informe de l’Institut d’Estudis
Catalans de 1980 i l’article de Mn. Antoni Pladevall i Font de 22 de novembre de 1980.
Afirma que no es fa més que oficialitzar el què ja és al carrer i a la comarca, i afirma que el
canvi serà beneficiós.
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A continuació intervé el Sr. Riera, tot manifestant que tot plegat no és més que un acte
d’expressió del municipi, i que des de Cabrerès i Progrés sempre s’han manifestat a favor
de la denominació de l’Esquirol, per la qual cosa anuncia el vot favorable a la proposta de
canvi.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta resulta aprovada per set (7) vots a favor
(Srs. Callejón, Mas, Castells, Pàmies, Riera i Vagaria; i Sra. Rodrigo) i tres (3) abstencions
(Srs. Montanyà i Comas; i Sra. Molas), fet que representa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació (11).
3.- A.P. 010/2014.- FORMULACIÓ DE PROPOSTA AL TSJC PER AL NOMENAMENT
DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
En data 14 de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va acordar
incoar expedient per a la formulació de proposta al TSJC per al nomenament de
Jutge/essa de Pau titular de Santa Maria de Corcó.
Un cop transcorregut el preceptiu període d’informació pública per a la presentació de
candidats i candidates per a ocupar aquest càrrec únicament ha manifestat la seva
disposició a ocupar el lloc de Jutge de Pau titular de Santa Maria de Corcó el Sr. JAUME
PLADEVALL SERRA (DNI 41069346V), qui reuneix els requisits necessaris establerts per
la Llei.
D’acord amb aquests antecedents es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar al TSJC que procedeixi al nomenament del Sr. JAUME PLADEVALL
SERRA (DNI 41069346V) com a Jutge de Pau titular de Santa Maria de Corcó, atès que
reuneix les condicions legalment establertes per a ocupar aquest càrrec.
Segon.- Notificar la present resolució al Sr. Jaume Pladevall Serra, al Jutjat de Primera
Instància i Instrucció de Vic i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya als efectes que corresponguin.
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa
a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del plenari presentes en la
sessió.
4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 002/2014 a la 030/2014, dictades entre els dies 15 de gener i 10 de març de
2014.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
5.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
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Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números
001/2014 a 031/2014; adoptats en sessions de dates 14 i 28 de gener, 11 i 24 de febrer de
2014.
6.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Riera pregunta sobre un escrit en que es dona
conformitat per part de l’Ajuntament a l’alternativa número 2 de la variant de Tavertet, i
pregunta quina és i sobre els projectes.
L’Alcalde li respon que els projectes van tenir entrada a la corporació el juny del 2013, a
l’atenció del Sr. Riera, quan ell encara era alcalde.
El Sr. Riera li diu a l’Alcalde que no està recriminant res, i que no té present que els
projectes haguessin tingut entrada a l’Ajuntament quan ell era alcalde.
El Sr. Alcalde explica que l’alternativa 2 és la que passa per Les Comes, per terrenys d’en
Pere Danés, d’en Just Serra i Matavera.
El Sr. Riera insisteix en que ell no les ha vist dibuixades, i que sí que va anar a la Diputació
a parlar d’aquest tema.
L’Alcalde diu que van considerar des de l’equip de govern que era la més evident.
El Sr. Callejón li pregunta al Sr. Riera amb qui en va parlar de la Diputació, que ells –
referint-se a l’equip de govern- van estar amb el Diputat, amb el Sr. Vicenç Izquierdo i amb
la Sra. Montse Tordera.
El Sr. Mas indica que ells –referint-se al govern municipal de CiU- l’havien demanat
aquesta alternativa, i que el Sr. Izquierdo havia fet una visita “in situ”.
El Sr. Alcalde diu que amb aquesta actuació s’intenta evitar el trànsit de camions i autocars
per l’interior del nucli urbà, però no el de turismes.
El Sr. Comas indica que si es fa la cessió per part de la Diputació a favor de l’Ajuntament
del tram de la via interurbana, ja no caldrà demanar autorització a l’ens provincial per fer
obres al carrer Major.
El Sr. Castells pregunta sobre unes declaracions de l’Alcalde aparegudes a la premsa en
les que afirmava que abans –referint-se al mandat de Cabrerès i Progrés- es cobrava en
negre, i demana explicacions.
El Sr. Alcalde nega que haguera fet aquestes declaracions en el sentit que foren
interpretades pel periodista que va fer l’entrevista.
El Sr. Callejón li respon que una part del que es cobra no és legal, ja que no tributa ni
cotitza a Seguretat Social.
El Sr. Castells li diu que el fet que no tributi no vol dir que no sigui legal.
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El Sr. Riera demana que el secretari emeti l’informe que calgui per escrit, però recorda que
AUD va aprovar juntament amb CiP aquest sistema retributiu.
La Sra. Molas diu que ells –l’actual equip de govern- ho declarem al 100%.
El Sr. Castells reitera la petició del Sr. Riera, en el sentit que el secretari emeti informe per
escrit aclarint aquesta qüestió.
El Sr. Alcalde diu que ja n’hi ha prou d’insinuacions.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al públic assistent.
El primer en intervenir és el Sr. Abel Rubió, i ho fa en relació als pressupostos que foren
debatuts en el Ple anterior. Diu que té la impressió que no es varen aprovar per les
retribucions de l’Alcalde –en el cas de CiP- i per manca de temps –en el cas de CiU-. Que
amb la proposta de pressupost –i així se’ls havia dit- les entitats veurien incrementades les
seves subvencions en un 10%, cosa que ara no es produirà i es culpabilitzarà a CiP i a CiU
d’aquest fet. Pregunta directament a l’Alcalde perquè l’equip de Govern porta al Ple uns
pressupostos que no s’aprovaran.
El Sr. Alcalde explica, en primer lloc, que fins a l’aprovació del pressupost es treballa amb
el pressupost de l’any anterior prorrogat. Per altra banda, explica que es varen mantenir
reunions prèvies tant amb CiU com amb CiP, i que la manca d’aportacions o esmenes a la
proposta de pressupost va fer preveure que hi hauria una abstenció, i no un vot en contra.
Recorda, en relació a les retribucions de l’Alcalde, que el mes d’octubre el grup de CiU va
votar en contra de les retribucions de l’Alcaldia argumentant que el que ells (CiU) volien és
que hi hagués una dedicació del 100% per part de l’Alcalde, i no un 90% com es
proposava. Per part de CiP es va parlar “d’immoralitat” en el tema dels sous, i van aferrarse al pacte de govern subscrit en el seu moment amb AUD, mentre CiU i CiP intentaven un
pacte de govern.
El Sr. Rubió pregunta perquè no es varen negociar ?
El Sr. Mas li respon que ells no disposaven dels pressupostos en paper.
El Sr. Callejón li replica que això és mentida, i emplaça al Sr. Mas que ho demani a la Sra.
Rodrigo.
El Sr. Mas reconeix que els varen rebre en format electrònic el divendres abans de la
reunió, el següent dijous, i en aquesta van quedar que en parlarien.
El Sr. Callejón li diu al Sr. Mas que “s’ho faci mirar” si amb quinze dies no ha tingut temps
de mirar-se el pressupost.
El Sr. Mas afirma que van poder debatre molt més al CiP que amb l’actual equip de
govern.
El Sr. Jordi Albanell pregunta si quan es va pagar la indemnització a l’arquitecte municipal,
aquesta era legal o alegal ? i també si el representant de l’arquitecte feia pressió per no
demandar davant la Seguretat Social a l’Ajuntament ?. També reitera una petició de
documentació sobre aquest cas, feta per l’AACC, que ha data d’avui encara no els ha estat
lliurada.
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El Sr. Joan Crosas, adreçant-se a la regidora de cultura, Sra. Alba Molas, explica que ell
porta cinc anys organitzant concerts al municipi i que encara és hora que algú de l’actual
equip de govern li doni les gràcies. Recorda que va donar un piano a l’Ajuntament i que la
resposta ha estat la mateixa. Sobre les expectatives per a la cultura en el municipi, afirma
que tots els grups ho trampegen com poden, sense el suport de l’Ajuntament, però que fets
com el canvi de nom del municipi, sorgits de la iniciativa popular, animen moltíssim. Acaba
la intervenció demanant que l’equip de govern es plantegi seriosament quina ha de ser la
política de govern que ha d’implementar en aquest municipi.
La Sra. Molas, per la seva banda, li respon que en aquests primers mesos com a regidora
de cultura el què ha fet ha estat parlar amb tothom. Indica que és conscient del problema
que hi ha amb la Cooperativa, i que ja s’han començat a posar les bases per a donar un
primer pas en la solució, que és el local d’entitats. L’informa que hi ha a l’Ajuntament una
persona recollint les inquietuds i les opinions de les entitats, un primer pas per fer una
planificació cultural als tres nuclis del municipi. Diu també que des de la regidoria tenen la
intenció de recuperar la festa major de Sant Julià. També explica que en l’escola de
música s’ha acumulat un deute, entre aquest any i l’any passat, de 54.000 euros, i que si
l’Esquirol se’n desentén Roda l’haurà de tancar, però que s’estan obrint camins per intentar
salvar la situació. Recorda que la subvenció de la Generalitat era de 600 euros per alumne
i any, però que només es pagava pels de Roda. Acaba la seva intervenció dient que ella,
professionalment, treballa per la cultura, que es dedica a la gestió cultural des de fa anys.
El Sr. Crosas reconeix que si aquests concerts que organitza els institucionalitzés no els
podria fer, perquè dependria de les subvencions. Insisteix en què ell el que està demanant
és imaginació.
L’Alcalde, en relació a la cessió del piano, recorda que com a conseqüència d’aquesta es
va adequar la Sala Rodona de l’Ajuntament.
El Sr. Crosas li recorda que ell pot recuperar el piano si aquest no s’utilitza, però que no
pensa fer-ho. Insisteix en que cal treballar amb imaginació. Afirma que marxa decepcionat
del Ple, perquè no hi veu “sentiment de tribu”.
El Sr. Callejón li respon que ell personalment desconeixia que el Sr. Crosas fés això
(referint-se a la organització dels concerts), però que es posa a la seva disposició pel que
faci falta. Diu que en aquests primers mesos de govern s’han dedicat a les entitats.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 21.00
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

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.cat
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