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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2017 
 
NÚM.: 11/2017 
DATA SESSIÓ: 28 DE DESEMBRE DE 2017 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 042 a 044. 
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. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
 
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. 042/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 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 LICITADOR 
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1 M. I J. GRUAS, SA 
2 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
3 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 
4 PESA MEDIOAMBIENTE, SAU 
5 TOP PROYECTOS&CONTRATAS, SL 
6 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
7 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 
8 CONSTRUCCIONS ICART, SA 
9 ARGON INFORMÀTICA, SA 

10 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU 
11 TERRA ELVIRA, SL 
12 GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA 
13 SOREA, SA 
14 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 

NÚM. 
DE 

PLICA 

 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 12 GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, SA 

95,00 

2 6 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU 94,11 
3 4 PESA MEDIOAMBIENTE SAU 92,48 
4 10 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU 90,19 
5 3 CONSTRUCTORA DE CALAF SAU 87,01 
6 8 CONSTRUCCIONS ICART, SA 86,93 
7 9 ARGON INFORMÀTICA, SA 86,19 
8 5 TOP PROYECTOS&CONTRATAS SL 83,34 
9 13 SOREA, SA 82,12 

10 14 UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL 79,43 
11 7 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 77,69 
12 1 M. I J. GRUAS SA 77,44 
13 11 TERRA ELVIRA, SL 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. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol núm. 021/2017, adoptat en sessió 
celebrada el dia 31 de juliol de 2017, i previs els tràmits corresponents, es considerà que 
dita mercantil havia retirat l’oferta presentada en el procediment licitador de referència, pels 
motius que consten en l’expedient, i es procedí a requerir a 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: 

 
o Constitució de la garantia definitiva per import de TRENTA-CINC MIL 

QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS (35.437,52 Eur), corresponent al 5 per cent de l’import 
d’adjudicació del contracte. 

o 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 

o 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. 

 
En data 11 d’agost de 2017 (RE 2058), la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS va aportar la documentació que li fou requerida. 
 
En data 10 d’octubre de 2017 (RE 2547) la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS presentà un escrit pel qual renuncia a que es faci efectiva l’adjudicació del 
contracte al seu favor i sol·licita la devolució de la garantia definitiva dipositada. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol núm. 026/2017, adoptat en sessió 
celebrada el dia 23 d’octubre de 2017, es prengué raó de la renúncia formulada per 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU a l’adjudicació del contracte 
administratiu d’obra de CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I 
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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, amb devolució de la garantia dipositada. 
 
Vistos els desistiments i renúncies formulades pels licitadors i de la valoració realitzada per 
la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta més avantatjosa és la presentada per 
PESA MEDIOAMBIENTE SAU (CIF A58465774), per un import de 727.653,00 euros, IVA 
no inclòs, següent en l’ordre de classificació de les ofertes. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Requerir a la mercantil PESA MEDIOAMBIENTE SAU (CIF A58465774), 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: 

 
o Constitució de la garantia definitiva per import de TRENTA-SIS MIL TRES-

CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(36.382,65 Eur), corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació del 
contracte. 

o 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 

o 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. 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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 Sr. Alcalde va un repàs sobre com ha anat aquesta 
licitació, les dificultats que hi ha hagut i que finalment l’empresa PESA s’ha mostrat 
disposada a agafar l’obra. 
 
El Sr. Bansell pregunta si PESA ha fet alguna consideració al projecte. 
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El Sr. Alcalde li respon que el projecte és el que és, però que sí que han posat de relleu 
alguns matisos, com ara l’accés de les fresadores, els desnivells, etc. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels 
membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 043/2017.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBREA 
PÚBLICA MUNICIPAL TITULAT “PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL 
CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL”. 
 
L’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira (col·legiat COAC 55195-3) ha redactat, per encàrrec 
d’aquest Ajuntament, el projecte executiu d’obra titulat PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 765.022,67 euros (IVA no inclòs). 
 
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 PROJECTE 
EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 765.022,67 euros (IVA no inclòs), redactat per 
encàrrec d’aquest Ajuntament per l’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira (col·legiat COAC 
55195-3). 
 
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 



Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  6

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 va fer una presentació pública 
del projecte, que va comptar amb la presència de l’arquitecte redactor i de l’enginyeria que 
ha assessorat en relació a la gespa. Que prèviament s’havien mantingut reunions amb l’AE 
Corcó. Explica que el projecte va més enllà del terreny de joc actual, que el què es pretén 
és una àrea esportiva, educativa i de lleure. Es proposa l’eliminació de construccions i de 
barreres arquitectòniques, i més terreny de joc. També comenta que es van reunir amb el 
president de la Federació Catalana de Futbol, qui va veure el projecte amb molts bons ulls. 
Recorda que el de l’Esquirol és un dels darrers camps de futbol de terra del país. Comenta 
que la meitat del camp continuarà sent pati de l’escola. En relació a alguns dubtes que van 
aparèixer, també diu que el conglomerat que s’ha previst d’utilitzar està demostrat que no 
es cancerigen. Finalment diu que per aquest any no es preveu un local social per al club, i 
que de moment utilitzaran el bar del pavelló, fins al 2019. 
 
El Sr. Garolera posa èmfasi en l’interessant sistema de recuperació d’aigua per regar la 
piscina o per omplir la bassa de la Pollancreda. 
 
El Sr. Alcalde diu que el termini d’execució de les obres està previst en 6 mesos i explica 
que es farà en dues licitacions diferents, una per l’obra civil i l’altra per al subministrament i 
instal·lació de la gespa. 
 
El Sr. Bansell pregunta sobre els vestidors. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es faran servir els del pavelló. El 2019, amb el local social, es 
farà un accés directa cap al hall dels vestidors, sense necessitat d’haver de passar per 
dalt. Explica que el bar desapareix i funciona el del pavelló. També explica la ubicació del 
públic en L, al cantó del carrer del Puig i el lateral al costat de la piscina. 
 
El Sr. Bansell pregunta sobre com quedarà la pista de futbol 7. 
 
El Sr. Alcalde li respon que de moment com a pati de l’escola i es perdran 3 o 4 metes amb 
la construcció del local. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 044/2017.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
PER A L’EXERCICI 2018, BASES 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 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2018, la 
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost. 
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Vist l’informe de la secretaria 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 l’Esquirol per 
l’exercici 2018, 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 2018 
 
INGRESSOS 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.076.710,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 300.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.491.780,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 706.010,00 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 17.802,00 Euros 

 
1.2. Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 30.000,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 510.000,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 595.000,00 Euros 
 Total ingressos 4.727.302,00 Euros 

 
DESPESES 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 622.069,00 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 1.131.210,00 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 1.826,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 216.987,00 Euros 
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1.2. Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 2.688.010,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 0,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 67.200,00 Euros 
 Total despeses 4.727.302,00 Euros 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del 
pressupost. 
 
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. 
 
Iniciat el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, aquest explica que el pressupost que es 
proposa representa un increment aproximat de 800.000 euros respecte el de l’exercici 
anterior. Explica que prèviament a l’aprovació, s’ha es va fer una reunió amb el grup de 
CiU, i que les modificacions i correccions acordades foren incorporades l’endemà mateix 
de la reunió. 
 
Fa un repàs de les inversions, dividides per nuclis de població, d’acord amb el detall que 
s’incorpora a l’annex d’inversions. 
 
Explica que s’augmenta la despesa en benestar social, per un envelliment de la població, i 
posteriorment procedeix a fer un repàs d’altres àrees. 
 
El Sr. Garolera explica que pel que fa a cultura, s’ha assolit un bon nivell, i possibilita que 
es puguin fer coses. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’han aconseguit alguns estalvis en consum elèctric, per la 
instal·lació de leds i altres millores. També explica que hi ha hagut la incorporació d’una 
nova persona a la llar d’infants. 
 
Comenta que hi ha prevista una partida per l’enderroc de la casa de Cantonigròs, però que 
de moment no s’ha incorporat pressupostàriament la possible indemnització, atès que és 
un tema obert. 
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Es parla ara que es podria iniciar la recollida porta a porta, que implicaria un major cost de  
recollida i menys en el manteniment de contenidors. 
 
El Sr. Garolera indica que en pocs anys es produirà un augment de taxes de l’abocador i 
de despeses en renovació de contenidors, i que en canvi amb el porta a porta hi hauria un 
augment inicial de la taxa i un manteniment posterior de la mateixa 
 
La Sra. Triola pregunta cada quan es fa la recollida, per exemple a Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que dos dies a la setmana a tot el municipi. Sobre el porta a porta 
es plantegen diferents freqüències de recollida, que cal acabar de parlar i de valorar. Cal 
encaixar les diferents casuístiques. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per QUATRE (4) vots a favor (Srs. Montanyà, Garolera i Pons; i Sra. Redon) 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 19.50 
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 


