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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2020 
 
NÚM.: 01/2020 
DATA SESSIÓ: 3 DE FEBRER DE 2020 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 001 a 003. 
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. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dóna la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió. Tot 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. 001/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 12/2019, de 9 de desembre de 2020. 
 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 13/2019, de 23 de desembre de 

2019. 
 
Sense que hi hagi esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat del presents. 
 
2.- A.P. 002/2020.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT ÚNIC DE 
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE L’ESQUIROL. 
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Vist del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de l’Esquirol, redactat 
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, el qual estableix el marc orgànic i 
funcional previst per al municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les 
persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions 
d’emergència del municipi, sota la responsabilitat del titular del Pla i garantint la integració 
d’aquestes actuacions amb els sistema autonòmic de protecció civil. 
 
Constatat que el document és conforme a les necessitats municipals i que reuneix tots els 
requisits previstos al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 
mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 4 del Decret 155/2014 abans citat, correspon al Ple 
de la corporació l’aprovació del Pla, sotmetent-lo a informació pública. 
 
Es proposa el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
de l’Esquirol, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, i que consta en 
l’expedient administratiu instruït a l’efecte. 
 
Segon.- Sotmetre’l, juntament amb l’expedient, al tràmit d’informació pública mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari El Punt Avui, pel termini de 30 dies a 
comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació en un diari oficial. 
 
Tercer.- Considerar l’acord inicial elevat a definitiu amb caràcter automàtica en el cas que 
durant el termini d’informació pública no es formulessin al·legacions 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a la seva consideració, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents 
en la sessió. 
 
3.- A.P. 003/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI 
TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATIZADA DEL PADRÓ 
D’HABITANTS, EN AQUEST MUNICIPI. 
 
I. ANTECEDENTS: 
 
a) La formulació de l’AGIPH: 
 
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta de 
Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que articulava 
jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Gestió Informatitzada del Padró 
d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB núm. 169 de 16.7.1997. 
 
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents: 
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i. En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles 31 i 
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i econòmic 
als municipis de la província en àmbits molt diversos. 

 
ii. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació local 

mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’art. 17.1 de la LRBRL que va 
ser introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent: 

 
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares 
asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su 
insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos 
de forma automatizada.” 

 
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada per la 
LRBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició dels ens 
locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per fer-la efectiva, 
per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta funció de 
l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 30/1992, de 26.11 (de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú); 
actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter 
material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació amb el padró 
d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per 
raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu exercici. 
 
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant els 
treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents:  
 

- A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27.4.1997 concloent 
que el Conveni es troba legalment emparat per les normes aplicables i no vulnera 
l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE. 
 

- Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a l’Institut 
Nacional d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. La 
Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19.6.1997, es va manifestar de 
manera favorable al Conveni-tipus. 
 

Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics amb tots 
els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de Barcelona, que a 
data d’avui són un total de 252 municipis que, en termes de població, representen un total 
de 1.011.132 habitants. 
 
b) Modificacions posteriors del Conveni-tipus: 
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En data 14.12.1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29.10, de Regulació del 
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD). 
 
Per acord de Comissió de Govern, de data 29.03.2001, es modifica el conveni-tipus 
(AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per les 
referències a la Llei Orgànica 15/1999. 
 
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprovava el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció de 
Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del Conveni-tipus aprovat en data 
29.03.2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la nova normativa, i en concret, per 
introduir alguns canvis en els tràmits del procediment d’aprovació de creació o modificació 
del fitxer per part de l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord. 
 
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11.3.2010, l’esmentat conveni-
tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per dita normativa relacionada 
amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta actualització fou publicada al 
BOPB núm. 76, Annex I, de data 30.3.2010. 
 
II. PROPOSTA DE NOVA ACTUALITZACIÓ: 
 
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) 
(DOUE de 4.5.2016). 
 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, 
resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 2018 i deroga la 
Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició a l’ordenament 
espanyol, a l’esmentada LOPD. 
 
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el 
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. 
 
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància en 
la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les 
persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter 
personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
Així, aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels 
responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari 
una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010. 
 
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la necessitat 
de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes d’interoperabilitat 
entre les diferents administracions públiques que hi participen en la gestió del Padró. 
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Finalment, s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les normes 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, i que tindrà la seva implementació a través del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de 
publicitat activa que podran dur a terme els propis ajuntaments. 
 
III. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 
a) Per part de la Diputació: 
 

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que 
es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels 
ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió. 

 
2) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 
 

b) Per part de l’Ajuntament: 
 

1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a 
formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació. 
 

2) Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació. 
 
c) Actuacions posteriors: 
 

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana. 
 

2) L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 

3) Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE, per part de la Diputació de Barcelona, 
en el seu cas. 
 

4) Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de 
Barcelona, en el seu cas. 

 
Les consideracions anteriors són les que fan referència als antecedents, a la normativa 
aplicable, a les actuacions necessàries per portar al terme l’encomanda i al conveni-tipus, 
les quals es reprodueixen en la part expositiva del Conveni que és objecte d’aprovació en 
el segon acord. Val a dir que, per acabar de completar aquesta actuació de cooperació 
local, s’ha elaborat un dictamen com a proposta-tipus per a l’ajuntament que ha 
d’encomanar l’AGIPH, el text del qual es posarà a disposició dels ajuntaments. 
 
IV. NORMATIVA APLICABLE 
 
En relació al padró d’habitants: 
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- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals igarantia 
dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018). 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 
4.5.2016) 

- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, 
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II 
disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener 
de 1997). 

- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 
2015. 

- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener 
de 2010) 

 
Quant a l’encomanda de gestió: 
 

- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11). 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (art. 17.1, 

31 i 36). 
 
Pel que fa a la publicitat del conveni: 
 
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (art. 14). 
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (art. 309). 
 
Pel que fa a l’òrgan competent: 
 
- L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades per altres 
administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens 
locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari l’informe previ del 
secretari o secretària de la Corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, per 
adoptar els acords del Ple sempre que es tracti de matèries per a les quals s’exigeix un 
quòrum de votació especial. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-. APROVAR l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona de 
l’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH). 
 
Segon.- APROVAR el text actualitzat del Conveni-Tipus per a la formalització del conveni 
entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a l’assumpció de la gestió 
informatitzada del padró d’habitants (AGIPH), d’acord amb la minuta que s’adjunta com 
annex. 
 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui necessari l’Alcalde President de la 
corporació –Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament de quants documents 
públics o privats siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats, fent 
especial referència a l’acte de signatura del Conveni-tipus aprovat en aquest acte. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona, als efectes 
corresponents, i donar-li els efectes de publicitats que siguin preceptius. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que els canvi que es proposen deriven de 
l’aprovació de la nova normativa en matèria de protecció de dades personals. Sense que hi 
hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa a la 
consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
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 151/2019 a la 06/2020, dictades entre els dies 3 de desembre de 2019 i 28 de 
gener de 2020. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
5.- 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 
166/2019 a 178/2019, adoptats en sessions celebrades els dies 2 de desembre i 16 de 
desembre de 2019. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2019. 
 
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 
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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 4t trimestre de l’exercici 
2019, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T 
TRIMESTRE DE 2019. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de 
desembre de 2019, 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. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Joan Callejòn pregunta quin és el termini per 
resolució/contesta de preguntes. 
 
El Secretari li respon que, amb caràcter general, és de 3 mesos. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre el clavegueram del Pedró, si s’ha canviat d’empresa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que l’empresa de l’obra es PESA, si bé hi ha empreses 
subcontractades. Explica que ja hi ha enllaçats els tubs del perímetre i tots el bombejos, si 
bé s’està pendents de connexions elèctriques. 
 
Pregunta ara sobre l’aparcament de Cantonigròs, sobre que abaixen mur, si és que s’han 
equivocat. 
 
L’Alcalde li respon que sí, que es van equivocar. La Direcció d’Obres ho va fer notar a 
l’empresa. Hi havia una desviació de 40 cms. Es va haver de fer desmunt i rebaix. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre Sant Martí, que davant l’Edifici Sescorts l’asfalt esta fet 
un nyap. 
 
El Sr. Alcalde li diu que s’estan fent obres a la carretera. Que ha parlat amb l’enginyer que 
porta les obres i que li ha dit que falta acabar d’asfaltar bé. Es compromet a anar-hi 
insistint. 
 
El Sr. Callejòn pregunta ara sobre les nevades a Cantonigròs. Diu que l’Ajuntament va dir 
que s’havia passat casa per casa i per tots els carrers. Diu que no és veritat, perquè per 
cada seu no es va passar. 
 
El Sr. Alcalde li diu que això és el que diu la premsa, i que no tots els mitjans publiquen les 
coses tal i com es diuen. 
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El Sr. Callejón insisteix en que la maquinària no va passar pel carrer Pla de Balà. 
 
El Sr. Alcalde li respon que mirarà a veure per què no s’hi va passar. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre la recollida de residus, sobre com és que s’ha passat d’una 
despesa de 180.000 euros anuals a 365.000. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a més del cost del servei, que efectivament és superior, cal 
tenir present que també ha calgut fer una inversió en les àrees d’aportació, en els 
contenidors domiciliaris i en la informació. 
 
El Sr. Callejòn insisteix en afirmar que li sobta molt la partida. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ho inverteixes o no ho fas. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre l’estat del PA2 i del PA3. 
 
El secretari informa sobre la situació de tràmit del PA2. 
 
El Sr. Alcalde, en relació al PA3, indica que hi ha problemes amb el tècnic que està 
redactant el projecte, i es compromet a insistir-hi. 
 
El Sr. Callejón li diu que l’arquitecte municipal li havia dit que ho portaria ell personalment. 
El Sr. Cots porta més d’un any amb aquest projecte. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre les despeses i les obres derivades de l’execució de 
sentència a Cantonigròs, i sobre la possible acció de regrés. 
 
El Sr. Alcalde li respon que n’o s’ha iniciat cap acció de regrés perquè la propietat no ha 
demanat danys i perjudicis. Sobre les obres, comenta que el cost és d’uns 140.000 euros, 
aproximadament. 
 
El Sr. Callejón insisteix en que la documentació que demanen els ha de ser lliurada en 5 
dies, i que no li sembla correcte que això no es faci. 
 
El Sr. Alcalde li respon que l’ajuntament té els recursos que té. 
 
El Sr. Callejón insisteix en el fet que ells són regidors. 
 
El Sr. Alcalde li respon que també cal donar resposta als veïns. 
 
El Sr. Callejón diu que un ple no es va fer quan tocava, que després se’ls critica per què no 
hi van, i el mateix dia faltaven molts regidors del l’equip de govern.ç 
 
En el cas de la suspensió del Ple, el Sr. Alcalde li cal dir que per causa justificada el Ple 
ordinari es pot moure, i així ho va acordar el Ple en el seu moment. 
 
El Sr. Callejón diu que per la seva part no hi ha més preguntes. 
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El Sr. Illamola diu que en dies de molt vent, els contenidors de recollida de residus estan 
tots escampats i pregunta si s’hi pot fer alguna cosa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que, si fa molt vent, el millor és no treure’l. 
 
El Sr. Pons diu que molts es van recollir i es van poder tornar gràcies al xip. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.40 
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       Alex Montanyà i Rifà 


