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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 10/2017 
 
NÚM.: 10/2017 
DATA SESSIÓ: 18 DE DESEMBRE DE 2017 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 036 a 041. 
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 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
Sra. Elisabet Redon Verdaguer (s’incorpora en el punt número 2) 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
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. 036/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 08/2017, de 23 d’octubre. 
 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 09/2017, de 23 de novembre. 

 
Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 037/2017.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST 
AJUNTAENT DE LA SRA. ELISABET REDON VERDAGUER. 
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El Ple municipal celebrat el dia 23 d’octubre de 2017 va adoptar acord de coneixement de 
la renuncia voluntària del Sr. Joan Callejón i Creus al càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament. 
 
Ates que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial corresponent a la Sra. Elisabet 
Redón i Verdaguer, candidata núm. 9 de la candidatura presentada per UNITS PER 
DECIDIR – ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL en el 
darrer procés electoral. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- Donar possessió a la senyora ELISABET REDÓN I VERDAGUER del càrrec de 
regidora d’aquest Ajuntament, en substitució del Sr. Joan Callejón i Creus, després de la 
seva renuncia voluntària. 
 
Es sotmet a votació l’acord per donar possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
l’Esquirol a la Sra. ELISABET REDON VERDAGUER, el qual és aprovat per assentiment 
de la totalitat dels membres del Plenari present en la sessió. 
 
Seguidament, l’Alcalde procedeix a sol·licitar la incorporació a la sessió de la Sra. 
ELISABET REDON VERDAGUER. 
 
El Secretari de la corporació llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors/es electes; i acte 
segui per part de l’Alcaldia es procedeix a prendre jurament o promesa mitjançant la 
fórmula imposada pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de càrrec o funcionaris públics. 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Esquirol, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya ?” 

 
A la qual cosa la Sra. Redon respon: Si ho prometo, per imperatiu legal. 
 
L’Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Redon i li desitja molts èxits. 
 
3.- A.P. 038/2017.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE 
CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVARTET, 3R TRIMESTRE DE 2017, PRESENTADA 
A INSTÀNCIA DE SOREA SA. 
 
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat 
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei, 
corresponent al 3r trimestre de 2017, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori, 
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la 
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liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix 
període. 
 
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei, 
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per 
tal de procedir al seu cobrament. 
 
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 3r trimestre de 2017 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

3r Trimestre de 2017:      1.879,42 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.241,59 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2017)      77,83 Eur 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el 
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA, 
corresponent al 3r trimestre de 2017, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

3r Trimestre de 2017:      1.879,42 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.241,59 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2017)      77,83 Eur 

 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal 
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament. 
 
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 presents en la 
sessió. 
 
4.- A.P. 039/2017.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 01/2017, CARRER MAJOR DE CANTONIGRÒS. 
 
Per part del Sr. Manel Colom Camps (NIF 36399792S), actuant en nom i representació de 
la mercantil CANAL XIC SL (NIF B62652905) s’ha presentat davant d’aquest ajuntament la 
proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 01/2017, CARRER MAJOR DE 
CANTONIGRÒS, amb l’objecte d’adaptació a la normativa d’accessibilitat i de rectificació 
de la qualificació assignada per ajustar-la als actes propis. 
 
Examinat el contingut material i formal-documental del Projecte, s’estima que aquest 
s’ajusta les disposicions contingudes en els articles 96 i següents del TRLU, així com els 
articles 107 i següents del RLU. 
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Segons l'article 73.2 TRLU, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
obliga a l'Administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L'Administració competent també pot acordar les mesures esmentades en el cas que es 
pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han de ser explicitats i 
justificats. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències han de publicar-se en el 
butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
D'acord amb l'article 85 TRLU, una vegada s'hagi acordat l'aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del POUM, ha de sotmetre's a informació pública, per un termini d'un 
mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública han d'enviar-se en el termini de 
deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública, ha de sol·licitar-se un informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició autoritzi un més llarg.  
 
Durant l'esmentat termini, haurà de posar-se a disposició dels interessats l'expedient 
administratiu tramitat a l'efecte per tal que pugui ser examinat a les oficines municipals, 
amb la finalitat que per aquells puguin formular-se les al·legacions que tinguin per 
convenient per a la defensa dels seus drets. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'una modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels 
quals limiti amb el del municipi que és objecte del pla, que en aquest cas no resulta 
d’aplicació. 
 
L'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, d'acord amb el que disposa 
l'apartat ll) de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, en sentit favorable. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 01/2017, 
CARRER MAJOR DE CANTONIGRÒS, amb l’objecte d’adaptació a la normativa 
d’accessibilitat i de rectificació de la qualificació assignada per ajustar-la als actes propis. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt - Avui, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web municipal www.lesquirol.cat . 
 
El termini d’informació pública es computarà a partir de l’endemà de la darrera publicació 
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en un diari oficial. 
 
Tercer.- Requerir als organismes afectats per raó de les serves competències sectorials 
l’emissió dels preceptius informes, indicant que aquest ha d’emetre’s en el termini d’un 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Sense que es formulin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Garolera, Martínez, Pons i Bansell; i Sres. Molas, 
Redon i Triola) i UNA (1) abstenció (Sr. Corominas). 
 
5.- A.P. 040/2017.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2/2017, EN LA MODALITAT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER 
MAJORS INGRESSOS. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit 2/2017 del vigent Pressupost municipal en la 
seva modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb nous i majors ingressos. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de 
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi 
en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el 
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que 
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la 
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així 
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a 
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 
 
Vist que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la 
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i 
publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 169 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze 
dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament 
Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari.; i que en el supòsit 
que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció de nou acord, estenent-se 
a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal 
en la seva modalitat de crèdit extraordinari, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdit 2/2017 del vigent 
Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari, segons el següent detall: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Partida Pressupostària Import Font de Finançament 
1.1532.60001 3.800,00 Eur Majors ingressos efectivament recaptats 
 
Segon.- L’increment de despesa proposada es finança mitjançant majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos al Pressupost corrent, segons el següent 
detall: 
 
Partida Pressupostària Import  
1.32900 3.800,00 Eur Majors ingressos efectivament recaptats  
 
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 
 
Obert e torn d’intervencions, el Secretari comenta els motius i detalls de la modificació 
pressupostària que es proposa. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Garolera, 
Martínez i Pons; i Sres. Molas i Redon) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i Corominas; i 
Sra. Triola). 
 
6.- A.P. 041/2017.- MODIFICACIÓ D’ERRADA EN EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE 
L’ALCALDIA APROVAT PER ACORD PLENARI 032/2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de 
novembre de 2017, va adoptar –entre altres i amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres que legalment en formen part - l’Acord Plenari núm. 032/2017, pel qual es 
modificava les dedicacions i retribucions a percebre pels membres de la corporació, de 
resultes de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del Sr. Joan Callejón i 
Creus, i especialment tenint en compte els nomenaments i delegacions efectuats 
mitjançant Resolucions de l’Alcaldia núms. 157/2017 i 158/2017, de 2 de novembre de 
2017, cal actualitzar el règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
El citat acord establia en el cas de l’Alcaldia, el següent: 
 

Nom Càrrec Retribució anual % de 
dedicació 

Àlex Montanyà i Rifà Alcalde 37.800,00 Euros 94,53 % 
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Atès que s’ha constatat l’existència d’una errada pel que fa a la dedicació de l’Alcaldia, que 
es va fixar en el 94,53 % de la jornada, quan en realitat la reestructuració tributària obeïa, 
en el seu cas, a l’assumpció de majors responsabilitats, en assumir la direcció d’un major 
nombre d’àrees de les que havia vingut assumint fins a aquest moment. 
 
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar l’acord plenari núm. 032/2017, adoptat el dia 23 de novembre de 2017, 
únicament pel que fa a l’alcaldia, establint-se aquesta exercirà el càrrec amb la dedicació 
que s’indica, i percebrà catorze pagues anuals, dotze corresponents a les mensualitats de 
l’any i les altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es 
tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social, amb efectes immediats. 
 

Nom Càrrec Retribució anual % de 
dedicació 

Àlex Montanyà i Rifà Alcalde 37.800,00 Euros 78,00 % 
 
Segon.- Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius als acords adoptats, per a 
general coneixement. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la intervenció municipal, als efectes 
corresponents. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Garolera, 
Martínez i Pons; i Sres. Molas i Redon) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i Corominas; i 
Sra. Triola). 
 
7.- 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 149/2017 a la 173/2017, dictades entre els dies 23 d’octubre i 12 de desembre de 
2017. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
150/2017 a 166/2017, adoptats en sessions celebrades els dies 6 de novembre i 20 de 
novembre de 2017. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 3R TRIMESTRE DE 2017. 
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En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de 
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 3r trimestre de l’exercici 
2017, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 3R 
TRIMESTRE DE 2017. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de 
setembre de 2017, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007, de 5 de 
març, que estableix que trimestralment, la intervenció presentarà al Ple Corporatiu, per 
conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què 
s’executi, mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual 
cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes intervé la Sra. Triola, i pregunta a l’equip de govern si 
s’han complert els objectius previstos per al 2017. 
 
El Sr. Alcalde li respon en referència a la recollida de trastos, que no es podrà fer el dilluns 
tal i com s’havia plantejat, atès que el dilluns i el dijous la deixalleria està tancada. 
 
La Sra. Triola pregunta si hi ha un lloc per deixar-ho. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí, que es disposa d’un lloc, però no perquè la gent ho porti, sinó 
que és per si es troba tirat pel poble. Conclou dient que de moment caldrà seguir-ho fent 
com fins ara. 
 
Es produeix una discussió sobre els hàbits de la gent de cap de setmana i de la seva 
adaptació al sistema de recollida. 
 
El Sr. Alcalde intervé ara per explicar que pel que fa al clavegueram de Cantonigròs, en 
aquests moments s’estan fent els encofrats per col·locar els biodiscs. Diu que la 
depuradora hauria d’arribar abans de Nadal, i que la segona fase està prevista per al 2018 
i la tercera per al 2019. 
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Continua dient que a Sant Martí s’ha acabat l’edifici, que falta Endesa, que haurien de venir 
demà, i que s’han anat corregint coses, que el què falta són algunes coses d’empreses 
subministradores. 
 
Pel què fa la clavegueram del Padró, els de l’empresa PESA demà venen a veure si 
agafen l’obra o no. 
 
En relació al pati de l’escola, explica que falten les tanques i elements (caseta, tobogan, ...) 
 
Finalment, en relació al carrer Jaume Pons, explica que avui havien d’asfaltar, però que 
faltava Estabanell y Pahisa per treure els pals. 
 
El Sr. Corominas pregunta si els preus s’han mantingut. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en general sí, que ha sortit algun extra, però de poca 
importància. 
 
El Sr. Bansell pregunta en relació a l’aparcament de Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha un lavabo de fusta, que està dipositat aquí al davant, que 
s’ha d’instal·lar, provisionalment, a l’inici del camí de la Foradada. El projecte encara no 
està acabat. 
 
Fent repàs de temes, també explica que la instal·lació de LED’S a Cantonigròs està 
acabat, i que a l’Esquirol s’acabarà la setmana vinent. 
 
La Sra. Triola pregunta en relació a l’àrea d’autocaravanes. 
 
El Sr. Alcalde li respon que també hi ha prevista la instal·lació d’un lavabo d’aquests secs, 
però sense ser de minusvàlids. 
 
La Sra. Triola pregunta si no seria millor posar aquest a les autocaravanes. 
 
El Sr. Alcalde li diu que s’indicarà perquè la gent de l’àrea d’autocaravanes utilitzin aquest 
del camí de la Foradada. 
 
La Sra. Triola diu que aquests van a fer les seves necessitats camp avall. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.00 
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 


