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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 28 DE GENER DE 2014

Balenyà, a les 21:00 hores del dia 28 de gener de 2014.

Prèvia l'oportuna convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la Vila,
sota la presidència de la senyora Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, i assistits pel
secretari interventor de la Corporació, Jordi Tena i Galindo, els regidors que es relacionen
a continuació: Josep Sallent i Font, Rosa Sala i Domingo, Ramon Roig i Solé, Manuel
Flores i Zurita, Antoni Mas i Bigas, Tomàs Girvent i Oliva, Jaume Criach Vila, Lluís F.
Pérez i Álvarez i Alícia Pujol i Martínez.
La senyora Susana Martínez i Gallardo han excusat degudament la seva assistència.
L’objecte de la convocatòria és la celebració de sessió ordinària del Ple Corporatiu per tal
de prendre els acords que figuren a l’ordre del dia.

Declarada oberta la sessió per la senyora Alcaldessa, s’entra en el debat de
l’apartat corresponent a les actes d’altres sessions:

Assumptes tractats:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (26/11/2013 i 15/01/2014)
2. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat de Balenyà
3. Aprovació de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i
l’Ajuntament de Balenyà per a la realització del Programa de Treball i Formació
adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció
4. Donar compte decret 02/14
5. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Balenyà
6. Nomenament de membre del Consell de l’Esport de Balenyà
7. Denúncia del conveni de col·laboració per a la promoció econòmica i l’ocupació
d’Osona sud i Alt Congost
8. Moció de suport a l’acord per la consulta per decidir el futur polític de Catalunya
9. Coneixement Resolucions de l’Alcaldia
10. Precs i preguntes
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APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Presentada la minuta de l’acta de la sessió anterior (Ple del dia 26/11/2013 i 15/01/2014)
la presidenta les sotmet a votació resultant aprovades per unanimitat dels regidors, si bé
l’acta corresponent al Ple extraordinari de 15 de gener de 2014 es debat i el grup PSCPM condiciona el seu vot favorable a fer constar la seva disconformitat respecte de les
dades del pressupost que hi apareixen.
El Sr. Girvent considera que les dades relatives al pressupost que apareixen a l’acta no
són correctes, ja que les correctes serien les derivades de comparar el pressupost de
2014 amb l’inicial de 2013, i que de fet hi ha una correcció en la nota de premsa que es
va publicar posterior al Ple.
El Sr. Roig comenta que es va comparar el pressupost que se sotmetia a aprovació amb
el pressupost final, ja modificat, de 2013.
El Sr. Girvent opina que s’ha de comparar amb el pressupost inicial, i no a partir de les
variacions introduïdes.
La Sra. Pujol demana que es deixi clar que s’han tingut en compte les variacions.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

Es dóna pas a l’apartat de resolucions de govern, amb el debat dels següents
punts:

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MOBILITAT DE BALENYÀ
La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració dels regidors, dels tècnics i del servei de
vigilància municipal de l’Ajuntament de Balenyà, ha elaborat el Pla de Mobilitat de
Balenyà en un procediment obert a la ciutadania.
Si bé l’Ajuntament de Balenyà no està obligat a aprovar un pla d’aquestes
característiques, s’ha considerat convenient la seva elaboració per disposar d’un estudi
que tingui en compte la reordenació i planificació de la mobilitat local.
En sessió plenària de 24 de setembre de 2013, es va aprovar inicialment el Pla de
Mobilitat de Balenyà.
Sotmès a informació pública per un termini de quaranta-cinc dies, no s’hi ha presentat
cap reclamació ni al·legació.
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Vist l’article 9 a Llei 9/2003, de 13 juny, de la mobilitat, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat de Balenyà.
Segon.- Inserir un anunci sobre l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat de Balenyà al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES
PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
Atès que l’Ordre EMO/281/2013, d’11 de novembre, estableix les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació
adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i obre la
convocatòria per a l’any 2013.
Atès que en el cas del municipi de Balenyà, correspon efectuar les contractacions al
Consell Comarcal d’Osona.
Atès que cal establir les condicions de la col·laboració entre les dues entitats per a la
implementació del Programa mixt Treball i Formació de referència, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Aprovar el contingut del conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a la
realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores
de la renda mínima d’inserció, el text del qual s’incorpora a l’expedient.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
La Sra. Alcaldessa explica que el conveni fa referència a un altre pla d’ocupació en què el
treballador contractat és empleat del Consell Comarcal d’Osona però que presta serveis
a Balenyà.

DONAR COMPTE DECRET 002/14
Es dóna compte al Ple del següent decret, de data 13 de gener de 2014:
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“Decret núm. 002/14
Anna Magem Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà,
S'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona per
comparèixer en el recurs número 481/2013, F3, per procediment abreujat, interposat pels
Srs. Juan Pedro Galán Rodríguez i Tomás Galán Rodríguez, en relació amb l’acord de 12
de novembre de 2013, de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Balenyà desestimant
una reclamació de responsabilitat patrimonial.
D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i considerant que és urgent comparèixer en dit recurs atès que les
Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus drets mitjançant
l'exercici de les accions pertinents.
Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan
judicial.
Atès que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de
defensa judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els quals
aquestes entitats en siguin part, segons regula el Reglament sobre l'assistència jurídica,
tècnica i econòmica de la Diputació.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs número 481/2013, F3, per
procediment abreujat, interposat pels Srs. Juan Pedro Galán Rodríguez i Tomás Galán
Rodríguez davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona.
Segon.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona l'expedient
administratiu corresponent.
Tercer.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient administratiu que queden emplaçats
perquè puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs
contenciós-administratiu.
Quart. CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador
dels Tribunals Sr. Jaime Lluch Roca.
Cinquè.- SOL·LICITAR, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència
jurídica consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i DESIGNAR com a
Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona.
Sisè.- DONAR compte al Ple de la Corporació del present decret per al seu coneixement
i, si s’escau, ratificació.”
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APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BALENYÀ
Vistes les necessitats existents en el municipi de Balenyà pel que fa a la mobilitat de
les persones amb mobilitat reduïda, i en consonància amb la voluntat dels poders
públics d’aportar solucions a aquest tipus de problemes, els serveis tècnics municipals
van elaborar el text d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Balenyà.
Aquesta modificació puntual permet, en determinades circumstàncies i complint
determinades condicions, la disposició d’un aparell elevador o sistema amb finalitat
equivalent en els espais lliures d’edificació dels solars en sòl urbà consolidat ocupats,
per edificacions residencials que han esgotat l’ocupació màxima que els atorguen les
Normes Subsidiàries, en les claus 1, 1bis, 3, 5 i 6, amb la finalitat de millorar la
mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda per causes sobrevingudes que hi
resideixin.
En data 29 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Balenyà va aprovar inicialment
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Balenyà per
permetre l’establiment d’aparells elevadors als espais lliures d’edificació dels solars
urbans ocupats per edificacions residencials, en les claus 1, 1BIS, 3, 5 i 6.
El referenciat expedient es va sotmetre al públic pel termini d’un mes sense que s’hi
presentessin al·legacions al mateix.
S’han rebut els següents informes d’empreses de serveis, que no fan variar els
continguts de la modificació puntual:
-Endesa
-Estabanell Energia
Per tot això, de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Ple aprova per unanimitat el
següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Balenyà per permetre l’establiment d’aparells elevadors als espais
lliures d’edificació dels solars urbans ocupats per edificacions residencials, en les claus
1, 1BIS, 3, 5 i 6.
Segon: Trametre aquest acord juntament amb l’expedient administratiu a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.
Tercer: Comunicar aquest acord a les persones interessades.

NOMENAMENT DE MEMBRE DEL CONSELL DE L’ESPORT DE BALENYÀ
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Vista la instància presentada pel Sr. Josep Febrer Arisa en data 12 de desembre de
2013, en què sol·licita poder formar part del Consell de l’Esport de Balenyà a nivell
individual i sense representar cap entitat en concret, la qual compta amb el vistiplau
del Consell de l’Esport.
Vist l’article 5 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de l’Esport de
Balenyà, aprovat inicialment en sessió plenària de 27 de novembre de 2012, el qual
estableix que poden assistir a les reunions com a membres del Consell les persones
que, a nivell individual i sense representar a cap entitat en concret, ho sol·licitin
prèviament i hagin estat acceptades pel Consell sempre que no superin en un terç la
composició total dels seus membres.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Nomenar membre del Consell de l’Esport a títol individual el Sr. Josep Febrer
Arisa, de conformitat amb el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de
l’Esport de Balenyà.
Segon.- Notificar el present acord a la persona nomenada.

La Sra. Alcaldessa explica que d’acord amb els estatuts no queda clar si el
nomenament s’ha de fer per Ple, però s’ha considerat convenient fer-ho com ja es feia
en el cas del Patronat Municipal d’Esports.
A consultes del Sr. Girvent, la Sra. alcaldessa respon que poden ser representants
populars del Consell de l’Esport, com a màxim, un terç dels membres, i que actualment
no s’ha assolit aquesta xifra, de forma que podrien entrar-hi més.

DENÚNCIA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA
I L’OCUPACIÓ D’OSONA SUD I ALT CONGOST
Vist el conveni de col·laboració per a la promoció econòmica i l’ocupació d’Osona sud i
Alt congost, signat el 28 de febrer de 2012, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull,
Centelles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i el
Consell Comarcal d’Osona, per treballar de forma coordinada per fomentar la concertació
i planificació estratègica local, dinamitzar el desenvolupament econòmic i social, treballar
en termes d’innovació i aportar valor afegit als municipis que l’integren.
Vist que aquest conveni estableix que la seva vigència és fins el dia 31 de desembre de
2013, i que es pot prorrogar anualment si les parts sotasignants no indiquen el contrari.
Vist que és voluntat conjunta dels ajuntaments, inclòs l’Ajuntament de Balenyà, no
continuar formant part d’aquest conveni.
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Per tot això, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Denunciar el conveni de col·laboració per a la promoció econòmica i l’ocupació
d’Osona sud i Alt Congost, signat el 28 de febrer de 2012, amb els ajuntaments
d’Aiguafreda, El Brull, Centelles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Seva,
Taradell, Tona, Viladrau i el Consell Comarcal d’Osona, i en conseqüència deixar de
formar-ne part el dia 31 de desembre de 2013, data d’expiració de la seva vigència.
Segon.- Notificar aquest acord als ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull, Centelles, Malla,
Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i el Consell
Comarcal d’Osona als efectes oportuns.
La Sra. Alcaldessa explica que l’endemà s’acabarà de parlar amb la Mancomunitat La
Plana perquè presti el servei, de forma que vindria a l’ajuntament una persona cada
setmana per fer-ho.
El Sr. Girvent comenta que en relació amb el municipi de Balenyà, el servei de promoció
econòmica que finalitza no funcionava.

Debatuts els punts anteriors, s’entra a l’apartat de mocions, amb el següent
contingut:

MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD PER LA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA
En relació amb el procés de consulta popular iniciat des del Parlament de Catalunya,
com a màxim òrgan de la sobirania popular del nostre poble, El Ple acorda, amb cinc
vots a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, un vot a favor del regidor del grup
Convergència i Unió i quatre abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal, el següent:
Primer.- El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al
poble de Catalunya en un procés participatiu en forma de consulta democràtica que li
permeti decidir, d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble.
Segon.- L’Ajuntament de Balenyà dóna suport a la data del 9 de novembre de 2014 i a
la pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no” i, en
cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”, fruit de
l’acord del President de la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables al dret
a decidir. Igualment, es dóna suport a la iniciativa impulsada des del Parlament que
insta, d’acord amb la legalitat vigent, a les Corts Generals a "delegar en la Generalitat
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la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu", que es vol
convocar i la convocatòria de la qual anirà a càrrec del Govern.
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de
l’Ajuntament de Balenyà s’impulsaran accions de col·laboració amb el Parlament de
Catalunya per tal d’impulsar el procés de sobirania mitjançant el treball conjunt en
quantes iniciatives es convoquin i sigui necessari el suport del món local català donant
tot el suport a la celebració d’aquest referèndum.
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els
mitjans requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima
participació popular.
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al
Congreso de Diputados.

La Sra. alcaldessa expressa el suport del seu grup al dret a decidir.
El Sr. Mas, exposa el següent:
“Després de la presentació de la moció: UN PAS MÉS...
CADA DIA ÉS UN NOU PAS,
CADA NIT UN NOU REPÒS.
CADA GOTA DE ROSADA,
NOVA FRESCOR... Com deien Els Esquirols als anys 70 i 80.
(En les èpoques d'inquietud política, els poetes i cantautors que volen
mostrar la seva opinió i enardir-la cerquen en els seus versos i cançons
el camí del ressò i la permanència dins la memòria col·lectiva).
En aquesta cançó d’en Joan Vilamala sentíem:
Sovint, amic, massa sovint
palpo l’angoixa dins el pit,
moments obscurs de llarga nit
solquen el dur camí que hem escollit.
Potser amb el crit, potser amb les mans,
obrirem pas, farem un cant,
que vibrarà i es farà gran
com el dia que creix a cada instant.
I el nostre esforç esperançat,
lluita fidel, serà com l’arbre que és valent
a cops de pluja, a cops de vent.
Cada dia és un nou pas... diu el poeta i cantaven Els Esquirols.
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Faig meves (i vostres, si voleu) AQUESTES paraules QUE M’HAN ARRIBAT de
Francesc Fabregat, alcalde de Bellvís, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell
i representant de la comarca al Consell Directiu de l'AMI:
ARA ÉS L'HORA, SEGADORS...
Benvolguts representants del món local,
Encetem aquest any amb força il·lusió i amb l’esperança que aquest 2014
marcarà un abans i un després a la història del nostre país.
Tenim els instruments per fer-ho, és a dir, la data i les preguntes. I tenim, també, els
motius, els arguments i la raó per pensar que serà possible i que ho aconseguirem:
-

perquè portem al nostre ADN el sentiment de pertinença,
perquè l’ofec econòmic és ja insuportable,
per respecte als nostres símbols i, per damunt de tot,
per dignitat. No podem permetre més humiliacions. Hem dit prou.

Qui ha dit prou?
- La societat civil representada en l’Assemblea Nacional Catalana,
- el món cultural a través d’Òmnium Cultural,
- el món esportiu en la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes,
- el món empresarial amb el Cercle Català de Negocis,
- un nombre important de castellanoparlants amb Súmate,
- la major part d’associacions de cultura popular i tradicional
- i moltes altres més...
- I com no podia ser d’una altra manera, el món local representat per l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), amb una forta implicació, també ha dit prou.
- Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions adherits a l’AMI representem la
major part del territori i persones de Catalunya.
Tot aquest moviment transversal, democràtic, pacífic i majoritari, capaç de portar a
terme les majors mobilitzacions de la nostra història, ens portarà a aconseguir que
Catalunya sigui un nou estat independent i, així, fer realitat la lletra del nostre himne:
“Com fem caure espigues d’or, quan convé seguem cadenes”.
Francesc Fabregat, alcalde de Bellvís, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell
i representant de la comarca al Consell Directiu de l'AMI
N’hi ha més, però amb aquest manifest ja en tenim prou per deixar ben palès que la
cosa segueix endavant i no s’atura, ni amb el desembarcament d’alguns líders de
l’aparell del PP espanyol a Catalunya aquest cap de setmana passat.
Cada dia és un nou pas, cada dia hi ha un nou gest, una nova manifestació a favor
de la democràcia, del dret a decidir. Aquesta moció pretén ser un pas més,
humilment...
Per acabar, la nostra voluntat és posar-nos en disposició del Govern de la
Generalitat i del Parlament de Catalunya per tirar endavant la consulta. Nosaltres
volem fer el que estigui el nostre abast per facilitar que la gent pugui manifestar-se
democràticament i veure què és el que vol la gent que viu i treballa a Catalunya. Què
volem els que vivim i treballem a Catalunya!”
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El Sr. Girvent explica que el seu grup s’absté perquè aquest tipus de mocions no tenen
cap mena de sentit, i afegeix que hi ha molts problemes com per dedicar-se a parlar
d’aquestes qüestions.

L’últim apartat a debatre és el corresponent al control de l’acció de govern:

CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es posa en coneixement del Ple els Decrets signats entre el 21/11/2013 fins el
22/01/2014. El Ple queda assabentat del seu contingut.
El Sr. Girvent diu que l’equip de govern havia defensat atorgar llicències d’obres per
decret perquè hi havia cua de sol·licitants, i només hi ha hagut tres decrets de llicències
d’obres.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Girvent comenta que és important quan es compara el pressupost sigui amb
l’inicial de l’any anterior, i no amb el pressupost un cop modificat durant l’exercici. Afegeix
que en relació amb el pressupost inicial de l’exercici anterior, la pujada del pressupost
ordinari ha estat de 60.000 euros, mentre que les inversions s’han multiplicat per quinze.
El Sr. Roig respon que el pressupost ordinari no varia, sinó les inversions, i que sí que
s’havia dit en un primer moment que havia caigut en un 1%, però que la nota de premsa
posterior aclaria que pujava.
El Sr. Girvent diu que el pressupost ordinari s’ha incrementat un 1,1%, i que en aquest
sentit ha pujat la despesa en recollida d’escombraries, mentre que les despeses
financeres també varien.
Sobre les escombraries, la Sra. alcaldessa comenta que en global pujava, però que
estaven mal calculades. Al seu torn, el Sr. Roig respon sobre les despeses financeres
que es va haver d’incorporar despesa d’amortització de préstec.
El Sr. Girvent diu que també varien les despeses de publicitat i lloguers, cosa que ja
s’havia comentat, i en conjunt l’increment és de 23.000 euros sobre l’anterior inicial.
La Sra. alcaldessa respon que cap de les dues partides puja, i que s’han de tenir en
compte les baixes del personal de neteja i la del Sr. Alonso Gómez, que calia cobrir
d’alguna manera.
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El Sr. Roig demana exactament quin és el problema concret que es planteja, a la qual
cosa el Sr. Girvent respon que la comparació vàlida és amb el pressupost inicial i que el
capítol 2 s’apuja.
La Sra. Pujol comenta que només es disposa d’un resum del pressupost, i que el seu
grup, per fer les comparacions, parteix de l’inicial. Afegeix que no segueixen els números
dia a dia, i que es tracta de saber d’on surten les xifres per saber què millorar.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Roig ofereixen tota la informació que sigui necessària.
El Sr. Criach comenta que els treballadors dels plans d’ocupació estan treballant al carrer
Sant Bartomeu, i que les faroles es deixen de manera que la gent es pot fer mal.
Així mateix, el Sr. Criach explica que al carrer Sant Jaume, a la vora del terraplè, hi ha
perill d’esllavissament, a la qual cosa la Sra. alcaldessa respon que s’ha de demanar
permís a l’Agència Catalana de l’Aigua per fer-hi un mur.
Sobre l’actuació d’arranjament del camí Ral, la Sra. alcaldessa explica que
l’Ajuntament de Seva l’ha adjudicat a Àrids Bou i que s’iniciarà en quinze dies.
El Sr. Criach pregunta per la nova empresa de jardineria que s’ha contractat. La Sra.
alcaldessa comenta que va començar a treballar la setmana passada.
Finalment, el Sr. Criach pregunta qui s’encarrega de la sala de bombeig del carrer
Montserrat. La Sra. alcaldessa diu que deixa la pregunta pendent de respondre per
acabar-ho de confirmar, i que es respondrà abans del proper Ple.

I no havent-hi cap més prec ni pregunta s’aixeca la sessió a les 21:48 hores del dia
indicat a l’encapçalament.
De tots aquests extrems n’aixeco acta jo, el secretari, per tal de donar fe de l’acte
efectuat.

