ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 01 DE MARÇ DE 2010
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 19/2010
Data: 01/03/2010
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A)
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A)
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU)
Sr. Josep Bellvehí Sàenz (CiU)
Sr. Josep Mª Vinyeta Puntí (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou trenta hores del dia u de març de dos mil deu, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes
de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal
perquè sigui iniciada, el Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el debat dels següents
punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió
ordinària d’11 de gener de 2010, que s’han distribuït amb la convocatòria.

L’acta s’aprova per unanimitat.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets 1 al 20 de 2010).
Intervencions:
El Sr. Bayarri, demana sobre la Resolució de l’Alcaldia en que es renuncia a una
subvenció per a les obres d’ampliació o complementàries a la instal·lació de la
geotèrmia al pavelló municipal.
El Sr. Alcalde, contesta que es va haver de renunciar ja que l’obra no s’ha hagut de fer
però s’ha demanat per una altra actuació, en concret per l’obra de supressió de les
barreres arquitectòniques, inclosa al PUOSC.
3.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES DEL PUOSC PER A L’OBRA
“ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A
LA CASA DE LA VILA I L’ESCOLA”.Atès que l’obra “Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la Casa de la
Vila i l’Escola” està inclosa en el PUOSC 2009/0611,
Els reunits, per unanimitat, adopten els següents ACORDS:
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Nom i cognoms del director facultatiu de les obres o responsable de l’actuació:
Carles Muñoz Castellote Títol professional: Arquitecte
Nom i cognoms del tècnic col·laborador :
Gerard Codina Mas Títol professional: Arquitecte tècnic
Tercer. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei
Sisè. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària: 151 62200
Número Any del pressupost: 2010

4.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT I OBERTURA DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ACCESSIBILITAT I
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA CASA DE LA VILA
I L’ESCOLA.Atès que s’ha format l’expedient de contractació conforme preveu l’article 93 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per a l’adjudicació de l’obra “
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la Casa de la Vila i Escola”, segons
projecte redactat per l’Arquitecte Municipal Sr. Carles Muñoz Casstellote,
Atès que l’obra està inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009.
Atès que s’ha justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del
procediment obert i els criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar les ofertes,
amb les fórmules de la seva valoració.
Atesos els informes favorables emesos pel Secretari-Interventor.
Atès que en l’expedient consten els Plecs de Clàusules Administratives particulars del
contracte i que les prescripcions tècniques són les que es contenen al projecte d’obra.
Atès que, completat l’expedient de contractació, procedeix de conformitat amb allò
disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com
l’aprovació de la despesa que ascendeix a 209.459,90 euros més IVA.
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, l’article 274.1 a) o b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària “Accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques a la Casa de la Vila i Escola” redactat per
l’arquitecte municipal Sr. Carles Muñoz Castellote, amb un pressupost de contracte de
209.459,90 € més 33.513,58 € d’Iva.
Segon: Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte i sotmetre’ls a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant un anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, perquè es puguin presentar reclamacions. Atès el que disposa
l’art. 277 del D.Leg. 2/2003, de 28 d’abril, s’anunciarà simultàniament la convocatòria de
licitació a què fa referència.
Tercer.- Aprovar la despesa que ascendeix a un total de 242.973,48 €

Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte emprant el
procediment obert i tramitació ordinària.
Cinquè.- Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP de Girona i al
DOGC, concedint un termini de 26 dies naturals , comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci, per a la presentació de proposicions per part dels contractistes.
Sisè- Publicar la licitació al perfil del contractant, a la pàgina web municipal:
www.viladrau.cat.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Intervencions:
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, comenta la importància de que en la licitació
d’aquest projecte es tingui en compte la contractació de persones a l’atur, donada la
situació actual de les empreses del sector de la construcció i que les empreses presentin
una memòria sobre el coneixement que en tenen del projecte.
Així mateix també lamenta que no s’hagi arribat a cap acord sobre l’ús de l’edifici en un
futur i el desconeixement que tenen sobre les intencions de l’equip de govern sobre
aquest ús. Amb tot i votaran a favor.
El Sr. Alcalde contesta que els punts referits ja s’han tingut en compte en els plecs de
clàusules i pel que fa als usos de l’edifici ja es va convocar una reunió per a parlar dels
diferents equipaments municipals, amb els grups polítics amb representació a
l’Ajuntament, i el grup de CiU no hi va assistir; de tota manera els serveis tècnics
redactors del projecte asseguren que les obres que es faran no afecten ni condicionen el
futur ús de l’edifici.
“5. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ
TERRENYS INCLOSOS EN L’A.A. 2 “ADQUISICIÓ DE TERRENY
DESTINAT A APARCAMENT”.Atès que no s’ha aportat tota la documentació, per part dels propietaris afectats, tot i
que, segons explica el Sr. Alcalde s’ha arribat a un acord per a l’expropiació per mútua
avinença dels terrenys propietat dels Srs. Capella i que estan afectats per l’AA 2
“Adquisició de terrenys destinats a aparcament”, els reunits per unanimitat acorden:
Deixar sobre la taula la proposta d’acord.
6.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA ESPECIAL
REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS.Davant la necessitat de regular la neteja i tancament de terrenys i solars per tal de
mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, i amb la voluntat
de que aquests tancament es facin, sempre que sigui possible, amb fusta de castanyer,
per la seva implantació en el territori.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança especial reguladora de la neteja i tancament
de terrenys i solars en el terme municipal.

Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC i en el tauler municipal
d’anunci, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, i es procedirà a la publicació integra del text en el BOP de Girona.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Intervencions:
El Sr. Alcalde comenta que es tracta de tenir una eina per a obligar als propietaris dels
terrenys a efectuar-ne el tancament per a garantitzar la seguretat i, aprofitant aquesta
regulació, promocionar la fusta autòctona i recomanar que aquests tancaments es facin
en fusta de castanyer.
7.- PROPOSTA APROVACIÓ CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE COMPTETITIVITAT
TURÍSTICA BOSCOS DE BRUIXES I BANDOLERS.El Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010 aposta pel desenvolupament de
noves modalitats turístiques enquadrades dins del camp del turisme cultural, amb
l’objectiu de posar en valor turístic el ric patrimoni natural, històric i cultural del país.
En aquest marc, els municipis d’Arbúcies, Olost, Sant Feliu Sasserra, Sant Hilari
Sacalm i Viladrau van impulsar la tramitació i realització de totes les gestions
necessàries per a la presentació d’una candidatura del Pla de Competitivitat Turística
“Boscos de Bruixes i Bandolers” en base als elements comuns de turisme cultural en
aquesta matèria aglutinades per a potenciar conjuntament la seva oferta; el qual Pla ha
estat avalat per la Mesa estatal de Directores Generales de Turismo.
Pel desenvolupament d’aquest Pla de Competitivitat Turística es fa necessari
l’existència d’un ens supramunicipal de composició i gestió comuna entre tots els
municipis esmentats, entenent-se l’instrument Associatiu com la fórmula més flexible i
adequada pel propòsit pretès.
Per tot el qual, i d’acord amb les competències pròpies municipals en matèria de turisme
previstes en l’art. 66.3.n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (D-Leg 2/2003, de 28 d’abril), i amb els articles 133 a 136 de la mateixa llei
reguladors de les organitzacions associatives d’ens locals, es proposa al Ple l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar constituir-se com a associació d’ens locals, juntament amb els
municipis d’Arbúcies, Olost, Sant Feliu Sasserra, Sant Hilari Sacalm, sota la

denominació d’ “Associació de municipis pel desenvolupament del Pla de
competitivitat turística Boscos de Bruixes i Bandolers”, amb la finalitat bàsica de
desenvolupar el Pla de competitivitat turística Boscos de Bruixes i Bandolers i demés
especificades en els Estatuts.
SEGON.- Aprovar els Estatuts que hauran de regir l’ “Associació de municipis pel
desenvolupament del Pla de competitivitat turística Boscos de Bruixes i Bandolers”.
TERCER.- Designar l’Alcalde Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets com a titular, i el
regidor Sr. Manel Bastias i Rosell com a suplent, representants d’aquest Ajuntament en
l’Associació a constituir.
QUART.- Aprovar els compromisos econòmics que per aquest Ajuntament es deriven
del Pla de competitivitat turística Boscos de Bruixes i Bandolers per als exercicis de
2010, 2011 i 2012 en els termes i contingut que consten en el document del propi Pla.
CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde-President, Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets, per a
signar quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Intervencions:
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, demana quins canvis hi ha hagut a nivell
econòmic.
El Sr. Alcalde comenta que en l’última reunió es van definir les diferents aportacions i
resulta que Viladrau hem baixat una mica, molt poc, uns 500 o 600 € i el que si que ha
variat es la diferència entre St. Hilari i Arbúcies que s’ha igualat més.
En quan als projectes, continua el Sr. Alcalde, si que ens deixen fer les propostes a
nosaltres, i s’ha fet un estudi del que podem donar-vos-en una còpia, i si voleu fer-hi
alguna aportació estarem oberts a incorporar-hi tot el que es pugui.
Per últim el Sr. Alcalde també comenta quines són les aportacions que han de fer cada
poble, i que amb una quantitat igual aportaran també l’Estat i la Generalitat. Les
aportacions municipals són més o menys, per anys:
Municipi

%

Any 2010

Any 2011

Arbúcies
Olost
St. Feliu
St. Hilari
Viladrau

30.25
22.07
7.26
26.62
13.80

96.000
60.000
19.000
76.000
36.000

96.000
60.000
19.000
73.000
37.000

Any 2012
64.000
60.000
20.000
69.000
39.000

El Sr. Roquet, demana com es portarà la gestió del projecte, on serà la Presidència, la
Gerència, etc. i si alguna cosa es pot portar des del CCEN.
El Sr. Alcalde comenta que l’Ajuntament d’Arbúcies ja va proposar-se per tenir la
gerència i així es va acordar amb els altres Ajuntaments i nosaltres tampoc hi podíem
dir gaire res, doncs nosaltres estem en minoria, això no vol dir que puntualment es
pugui fer alguna cosa.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, comenta que es una oportunitat perduda, en
el sentit que es un projecte dinamitzador no només turístic sinó també econòmic, i per

tant pensa que valia la pena apostar-hi més, doncs en funció del que fas vindrà més gent.
Per tant el positiu seria que estem dins, però el negatiu és no haver pogut aconseguir un
percentatge més alt de participació.
El Sr. Alcalde entén que per començar ja està bé, és important estar-hi dins, també hem
de ser conscients de que el nostre pressupost no és el mateix que el de municipis com
Arbúcies o St. Hilari.
8.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL “EL MARTÍ”.Vist el Projecte de Pla Especial “El Martí”, tramès per Miquel Portals Casanovas, en
nom i representació de MASMAR VILADRAU S.L. i redactat per Xavi Colomer,
Arquitecte i Miquel Portals i Esther Boix, advocats.
Vist el que disposen les NNSS. de Viladrau, així com els articles 49,67,48 i 83 del D.
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i l’article 11 del Pla Especial de Protecció del Medi
Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny.
Vist l’informe del tècnic municipal.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS.
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pla especial “El Martí”, que promou
MASMAR VILADRAU S.L., redactat per Xavi Colomer, arquitecte i Miquel Portals i
Esther Boix, advocats.
Segon.- Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes, el referit expedient,
mitjançant edicte en el BOP, en el Taulell d’anuncis de la Corporació i en un diari dels
de major circulació de la província, als efectes de que puguin formular-se les
al·legacions i sugerències que es creguin oportunes.
Tercer.- Sol·licitar els informes sectorials que s’escaiguin.
La proposta és aprovada per unanimitat.
9.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL
D’ORDENACIÓ D’EQUIPAMENT ESPORTIU A LA FINCA MASVIDAL.Atès que no s’ha completat la totalitat de la documentació requerida, els reunits per
unanimitat acorden deixar la proposta sobre la taula.

10.- PROPOSTA MODIFICACIÓ SERVEIS PÚBLICS.L’equip de govern, davant la davallada dels ingressos ordinaris, que es va constatar en
la liquidació del pressupost de 2008, amb una disminució del 35% dels ingressos
ordinaris front als ingressos liquidats en el pressupost de 2007, i amb un increment de
les despeses ordinàries d’un 24% sobre les despeses liquidades en el pressupost anterior,

ha promogut durant el 2009 una contenció important de la despesa, que també
s’analitzarà una vegada liquidat aquest pressupost, però es evident que cal efectuar
alguna cosa més.
Durant els propers anys no només no està previst que es recuperi el nivell d’ingressos de
que disposàvem, sinó que a més a més es redueixen els ingressos que rebem de l’Estat,
per la participació en els seus impostos, i de les Diputacions, que ja han anunciat que
també hauran de revisar les seves aportacions en els convenis que hi tenim subscrits.
Per tot això creiem que cal efectuar una reestructuració dels serveis públics que ens
permeti reduir despeses amb el mínim impacte social possible, i intentant optimitzar el
funcionament dels mateixos.
Atès que entre d’altres mesures per aconseguir un òptim funcionament dels mateixos i
una millor gestió, es considera com a millor solució, en quan a cost econòmic en relació
amb les finalitats a aconseguir, la unificació dels serveis del CCEN i la dinamització
juvenil del centre del Mas El Torrent, amb la el·laboració d’un programa que inclogui
les diferents activitats a realitzar. Així mateix i per tal d’obtenir una major eficàcia en la
gestió de la part educativa del CCEN, pensem que caldria deslligar-la de la gestió de la
resta d’activitats, i es creu convenient l’ externalització d’aquests serveis que pensem
haurien de passar a ser gestionats de manera indirecta, a través d’una concessió a una
empresa externa.
ATÈS que amb la finalitat de permetre una adaptació de l’organització de la Corporació
als objectius establerts i una utilització més òptima dels recursos humans sota els
principis de racionalitat, economia i eficiència, i de conformitat amb el programa
d’actuació que s’inclou con annex a aquesta proposta, és convenient suprimir la plaça
d’auxiliar administratiu oficines i punt jove, de la plantilla de personal laboral temporal
d’aquest Ajuntament, com a conseqüència de la modificació del servei que passarà a
integrar-se en el servei que es presta des del CCEN.
Atès que les Diputacions, com a gestores del Parc Natural del Montseny, han aprovat
per aquest any, només les ajudes per a la contractació de 2 persones com a informadors
del Parc, anul·lant l’ajuda que es donava per a les tasques de vigilants forestals, per la
qual cosa es convenient també suprimir les 2 places de vigilants de la plantilla de
personal laboral temporal d’aquest Ajuntament.
ATÈS l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local
quant als principis als què han de respondre les plantilles de les corporacions locals.
ATÈS que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es
pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna, i l'art. 126.2 i 3 TRRL que estableix que la modificació de la
plantilla requereix el compliment dels tràmits per la modificació del pressupost.
Atès l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció
dels següents ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment:
La modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, amb la supressió de les
següents places:
•
•

Dues places de personal laboral temporal de vigilants del parc.
Una plaça de laboral temporal pel servei d’oficines municipal i punt jove

Segon.- Modificar el conveni amb la Mancomunitat La Plana per a la supressió de la
partida destinada a la gestió del tècnic de joventut.
Tercer.- Aprovar la gestió indirecta de la part educativa del CCEN, i iniciar l’expedient
per a la seva licitació.
Quart.- Exposar al públic l'acord de modificació de la plantilla, per un termini de
quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis
de la Corporació. Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin presentat
reclamacions o al·legacions, es considerarà definitivament aprovada sense necessitat
d’adoptar nou acord.
Cinquè.- Comunicar la modificació a la subdelegació del Govern de l'Estat a Girona i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Sisè.- Facultar l’alcalde d’aquest Ajuntament per a l’exercici de tots els actes conduents
a l’execució del present acord.
Intervencions:
El Sr. Alcalde informa que des de la Diputació de Barcelona s’ha anunciat la reducció
de l’ajuda per al 2010 del 50%, pel que fa a la gestió del CCEN. I per això la proposta
que porta Alternativa es de externalitzar el servei didàctic, i mantenir els dos tècnics del
CCEN, ja que ara també podran ajudar en el projecte de Bruixes i Bandolers, i lligar-ho
amb el punt jove, que podrien portar els mateixos tècnics del CCEN, reduint els dies
d’obertura (divendres al vespre i dissabte), i així estalviar uns diners.
El Sr. Bayarri, demana sobre si s’ha previst efectuar alguna variació en la situació
actual dels tècnics del CCEN.
El Sr. Alcalde entén que s’hauran de variar les tasques que fan aquests tècnics en el
sentit que s’haurà de reduir la feina que fan per la Diputació de Barcelona, ja que si ells
redueixin l’aportació en un 50%, doncs també s’haurà de variar el servei, afegint més
servei a nivell local i pel punt jove.
El Sr. Bayarri, es pregunta si el jovent no va al punt jove perquè no hi ha interès o és
perquè no es fan prou propostes que els interessin.
El Sr. Alcalde contesta que en principi el tècnic de la Mancomunitat és qui segurament
hauria de valorar les propostes, i si amb això no funciona, amb els diners que costa,
doncs s’hauran de fer alguns canvis. A més a més pensem que caldria comptar amb
l’ajuda de tots els pares, doncs aquests sovint faciliten altres locals provocant que el
jovent vagi en aquests locals i no al Punt Jove.

El Sr. Bayarri pregunta sobre si es variarà el sistema de contractació dels tècnics del
CCEN.
El Sr. Alcalde, comenta que la seva proposta és mantenir els tècnics amb el contracte
que tenen i treure a licitació la part didàctica per a que ho porti una empresa externa.
El Sr. Bayarri, diu que ell havia entès que el que es volia era fer primer un estudi per a
veure què es necessitava, quines eren les necessitats que té el Municipi, i a partir d’aquí
buscar els tècnics més adequats per a cobrir aquestes necessitats. En aquests moments
no s’està fent així.
El Sr. Alcalde, entén que el primer pas és treure la part didàctica fora, i mantenir els dos
tècnics per a portar el que porten ara i també el tema de Bruixes i Bandolers, tot i estar
oberts a altres propostes.
El Sr. Bayarri, demana si l’equip de govern està convençut de que aquests dos tècnics
poden portar un tema pedagògic com pot ser el punt jove i també el projecte de
dinamització econòmica “Bruixes i Bandolers”.
El Sr. Alcalde contesta que sí que aquesta és la proposta que fa l’equip de govern, sense
tancar-se a altres propostes que puguin venir d’altres tècnics que hi ha al municipi. Però
avui per avui, la proposta d’Alternativa és aquesta.
El Sr. Roquet demana què vol dir la gestió indirecta.
El Sr. Alcalde contesta que fa referència al tema de les Escoles, però que s’haurà
d’estudiar en el plec de clàusules quina serà la seva feina, quina aportació poden fer al
CCEN, etc.
El Sr. Roquet, comenta que al grup de CiU els mereixen tota la confiança els 2 tècnics
del CCEN, entenent que potser n’hi pot haver d’altres que ho poden fer igual o més bé
però no al mateix preu. Però anant al tema que ens ocupa, a ell li fa l’efecte que
l’Alternativa no ha cregut mai en el Punt Jove, i ara es pregunta si la persona que porta
el punt jove pot fer la feina ben feta si està unes hores a les oficines i unes hores al Punt
Jove. Entén que potser cal que s’ocupi més del jovent, i deixi les oficines municipals.
No tenen clar que les persones que hi ha al CCEN siguin les adequades per a portar el
punt jove. Per tant el grup de CiU diu sí a la reducció del personal de vigilància forestal,
sí a la reducció d’hores d’oficina del dinamitzador juvenil, però no a la reducció de
servei del Punt Jove. Oferint-se per a trobar una solució que no passi pel tancament del
Punt jove, pensa que es prou important per a parlar-ho tots plegats.
El Sr. Alcalde confirma que és un tema molt important però també s’ha de tenir clar
que crear serveis no costa res però mantenir-los costa molt, i per tant quan els ingressos
disminueixen cal prendre mesures. I els tècnics poden ser molt bons, però no podem
mantenir tots els serveis, cal reflexionar amb això i estarem encantats que ens porteu
propostes.
Per tant la proposta seria:
Primer.- Externalitzar el servei pedagògic del CCEN.
Segon.- Suprimir les dues places temporals del servei de vigilància del Parc Natural.
Tercer.- Reduir la jornada del dinamitzador juvenil, deixant fora els serveis de l’oficina,
i dedicant-lo només al Punt Jove.
El Sr. Bayarri, no veu que amb aquesta proposta es redueixin costos. Potser cal fer un
estudi més seriós, partint de la base que només es poden tenir 2 tècnics cal preguntarnos si aquests són els que realment necessitem.
La Sra. Campañà, contesta que ells creuen que sí que estan preparats per aquestes
funcions els tècnics del CCEN, però també vol deixar clar que s’han fet moltes
propostes al jovent i no hi ha manera de que participin en res, i això és la tònica general
a la comarca, i la majoria de punts joves han hagut de reduir jornada.

El Sr. Roquet es pregunta si les propostes que es fan són les que realment interessen als
nens o joves.
La Sra. Campañà, contesta que s’han fet coses que havien proposat els mateixos nens
o joves i ni així han col·laborat.
El Sr. Roquet, demana de consensuar una proposta.
El Sr. Alcalde, fa la següent proposta:
-

Primer.- Externalitzar el servei pedagògic del CCEN.
Segon.- Suprimir les dues places temporals del servei de vigilància del Parc
Natural.
Tercer.- Suprimir el tècnic de la Mancomunitat i mantenir el dinamitzador pel
Punt Jove.

El Sr. Bayarri, es pregunta si amb la supressió del tècnic de la Mancomunitat, es perdrà
també la subvenció que es rep de Joventut. I també es pregunta si hi haurà algú
interessat en portar només el tema educatiu del CCEN.
El Sr. Vinyeta també es pregunta si hi ha suficient connexió entre el jovent i el
dinamitzador, doncs si es munten tantes coses i el jovent no respon algun problema hi
ha, sigui de les famílies, dels joves o del tècnic.
El Sr. Alcalde, diu que en tot cas el diagnòstic l’hauria de fer el tècnic de la
Mancomunitat, ja que és la seva responsabilitat.
Finalment la proposta seria buscar algú que pugui substituir a l’actual dinamitzador per
alguna persona que pugui tenir més coneixement del Municipi i que connecti més amb
el jovent, veure econòmicament què suposaria aquesta reducció i de moment mantenirlo, fins que tinguem una nova proposta.
Per tot això els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
Primer.- Aprovar inicialment:
La modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, amb la supressió de les
següents places:
•

Dues places de personal laboral temporal de vigilants del parc.

Segon.- Aprovar la gestió indirecta de la part educativa del CCEN, i iniciar l’expedient
per a la seva licitació.
Tercer.- Demanar als tècnics que facin alguna proposta per a contractar alguna
persona del poble que pugui portar el punt jove.
Quart.- Fer un estudi de costos del tècnic de la Mancomunitat per a saber exactament
quin cost té pel municipi, i prendre una decisió.

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, SOBRE CANVI DE
PROVÍNCIA DEL NOSTRE MUNICIPI.Per part del portaveu del Grup Municipal de CiU es dóna lectura de la següent moció
que es sotmet a l’aprovació del Ple:
“Moció per tal de sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat que
informi aquest consistori sobre les gestions que vol encetar per canviar el nostre
municipi de província.
Donat que els últims dies ha sortit a diferents mitjans que el Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya està començant uns tràmits per tal de
canviar, Viladrau, Vidrà i Espinelves de província passant de Girona a Barcelona amb
l’objectiu de anar fent tots els canvis necessaris per a la implantació de les futures
Vegueries.
Donat que aquesta implantació pot ser encara molt llunyana i no segura.
Donat que és veritat que Viladrau té unes deficiències territorials no ben solucionades
amb l’actual sistema de províncies i que és possible que aquest canvi s’acabi produint,
però no així la implantació de les Vegueries.
Donat que la gent de Viladrau ens sentim mes Gironins que Barcelonins.
Donat que a dia d’ahir, no existia cap comunicació oficial a l’Ajuntament de Viladrau
per part del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya sobre les
gestions que volia fer i demanant l’opinió dels viladrauencs.
Proposem
Redactar un document conjunt sobre l’opinió que té el municipi sobre aquestes gestions.
Proposem que es demani oficialment una reunió amb tots els grups polítics del municipi
amb el conseller responsable d’aquestes gestions per tal de fer-li arribar aquest
document i que es tinguin en consideració, i traslladar-li el nostre malestar per no haver
estat consultats en primer terme i haver de conèixer les seves intencions pels mitjans de
comunicació.”
Intervencions:
El Sr. Roquet defensa la moció en el sentit que sembla que és factible que Viladrau
passi a ser província de Barcelona, sense haver-se aprovat el tema de les Vegueries, a la
qual cosa no hi estaria d’acord, doncs pensa que s’hauria de mantenir la pertinença a la
província de Girona fins que es passi a formar part d’una vegueria i s’eliminin les
províncies.
El Sr. Alcalde contesta que, segons a pogut saber, aquest no és un tema decidit sinó que
s’estan fent moltes especulacions, i quan ens comuniquin alguna cosa ja es faran les
propostes que calguin, però de moment no hi ha cap comunicació oficial.
El Sr. Bayarri, entén que s’està obrint un torn de diàleg amb els alcaldes dels territoris
afectats però encara no s’ha pres cap decisió.
El Sr. Roquet, proposa que s’enviï una carta al Conseller perquè ens digui quina és la
postura oficial.
El Sr. Alcalde contesta que sempre que li han demanat què en pensa ell, ha dit que el
que creu és que el tema és prou important com perquè es consulti al poble si vol ser
província de Girona o de Barcelona, però de moment no hi ha cap comunicació oficial.
Finalment, els reunits per unanimitat, acorden:

- Consensuar un escrit dirigit a la Conselleria de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat per tal que ens informi sobre aquests extrems.
12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER A LA CREACIÓ DEL
“CONSELL EMPRESARIAL DE VILADRAU”.Per part del portaveu del Grup Municipal de CiU es dóna lectura de la següent moció
que es sotmet a l’aprovació del Ple:
PROPOSTA PER A LA CREACIÓ DEL “CONSELL EMPRESARIAL DE
VILADRAU”
Donat que l’actual situació de crisi econòmica que està vivint el nostre país, afecta a
tots els sectors en general, però en especial al de la construcció, l’industrial o el de
serveis i que això ha comportat un augment exponencial dels problemes de finançament
de les empreses i per tant de la seva viabilitat.
Donat que aquesta falta de confiança en els mercats està provocant un augment
descontrolat d’empreses que es veuen abocades a acomiadar els seus treballadors.
Donat que el nostre municipi no viu d’esquena a aquesta crisi, si no que l’afecta de ple,
posant en entredit la viabilitat d’algunes de les seves empreses i provocant un augment
considerable de persones en atur.
Donat que un dels sectors mes importants al nostre municipi com és el de la
construcció, és un dels mes afectats i no sembla que a curt termini es pugui reactivar
per si sol, sense fer alguns canvis al model de negoci d’aquestes empreses.
Donat que a Viladrau, s’està donant la circumstància que en el sector serveis està
coincidint aquesta crisis amb el fet, que ve sigui per jubilacions o altres circumstàncies
personals dels afectats, hi ha una reducció de les botigues que ofereixen els seus serveis
i que tampoc es produeixen gaires traspassos de negocis ja siguin de pares a fills o a
tercers.
És per totes aquestes raons que el grup de CIU de Viladrau presenta al seu consistori
la proposta d’adhesió i suport a la creació del
“CONSELL EMPRESARIAL DE VILADRAU”.
El Consell, ha de ser ser una entitat més del nostre municipi, però, que a diferència de
les associacions existents, tingui focalitzats tots els seus objectius en:
- Donar servei a les empreses, botigues i professionals independents del municipi.
- Promocionar conjuntament amb l’Ajuntament el municipi.
- Fomentar el treball en equip per tal de millorar i ampliar els serveis que les empreses
ofereixen, i alhora intentar reduir els costos que això significa.
- Promoure la formació dels seus treballadors i treballadores i el reciclatge d’aquelles
persones que puguin anar a l’atur.
- Fomentar i incitar la iniciativa particular per tal de millorar, ampliar i diversificar el
nombre d’empreses i empresaris que s’estableixen a Viladrau.
Consideracions:

Entenem que “El Consell Empresarial de Viladrau” ha de ser una entitat amb
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per gestionar i prendre decisions.
S’ha de buscar quina és la millor forma jurídica per tal d’aconseguir els objectius
marcats i ha d’haver-hi una junta gestora formada per un representant de cada sector
empresarial del poble.
Botiguers, perruqueria, hostaleria, construcció, professionals independents, indústria,
pagesia, comerciants, centres docents, etc.
Donat que aquesta és sols la primera pinzellada del que ha de ser el consell empresarial
del nostre municipi, ens agradaria que fossin millorades i ampliades les seves bases per
tal que sigui un projecte de tots que ens beneficiï a tots.
Intervencions:
El Sr. Roquet defensa la moció en el sentit que aquest consell empresarial ha de servir
per dinamitzar un Municipi com el nostre que per diferents raons, en aquests moments
necessita de noves idees per superar una crisis que per si sola no s’arreglarà i per això
demana el suport de l’Ajuntament. S’ha de tenir en compte que Viladrau és un poble de
serveis, calen noves propostes per afavorir aquest sector, com s’està fent en altres llocs
com a la Costa Brava, obrint noves vies de serveis.
El Sr. Alcalde contesta que tot i veient la benevolença de la idea, no entén massa bé qui
ho portarà endavant, ja que de fet des de fa molts anys s’ha canalitzat a través de la
Mancomunitat tot el tema d’activació comercial, i ara el Sr. Basties en comentarà els
resultats, tot i que des de CiU ja se’n deu tenir coneixement pels anys de govern
municipal en què ja estava en funcionament aquest servei.
El Sr. Basties presenta un document que ha redactat el Departament de dinamització
comercial de la Mancomunitat La Plana i que entre d’altres fa referència a les reunions
que s’han fet en diferents anys sobre la informació i assessorament als comerciants, així
com les campanyes que s’han engegat, i en general cal remarcar el poc interès que han
tingut els comerciants en participar en aquests actes.
El Sr. Alcalde es pregunta com es tirarà endavant aquest tema si els tècnics no se n’han
sortit. El Sr. Roquet contesta que potser el que no es necessari és que hi hagi tècnics
sinó que cal millorar-ho des de dins.
El Sr. Bayarri, demana què es demana en concret a l’Ajuntament, ja que li sembla molt
bé que els comerciants per si mateixos creïn una Associació, però no entén quin paper hi
juga l’Ajuntament.
El Sr. Roquet entén que l’Ajuntament hauria de facilitar l’encontre amb els
comerciants, facilitant-los el lloc, etc.
El Sr. Bayarri, comenta que si realment existeix aquesta voluntat dels empresaris
d’ajuntar-se, li sembla perfecte, i que des de l’Ajuntament se li facilitin les coses.
El Sr. Alcalde expressa que si realment existeix aquesta voluntat així es pot traslladar al
Departament de Dinamització de la Mancomunitat per tal que es faci una reunió.
Finalment tots els grups polítics, consensuen el següent ACORD:

- Parlar amb el Departament de Dinamització de la Mancomunitat, per a exposar-los
aquestes propostes i veure si realment sorgeixen noves idees per superar les dificultats
actuals.
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE EL DEUTE EXTERN
QUE TÉ CONTRET HAITÍ.Presentada la moció pel Regidor del Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de
Viladrau, el Sr. Bayarri, i sotmesa a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat, amb
el vot a favor dels 3 Regidors de L’A, dels 3 Regidors de CiU i del Regidor d’ERC, en
els següents termes:
“MOCIÓ EN QUÈ S’INSTA L’ESTAT ESPANYOL A CANCEL·LAR
IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE TÉ CONTRET HAITÍ PEL
TERRATRÈMOL DEL 12 DE GENER DE 2010
Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de
150.000 morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys
materials.
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885
milions de dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va
comprometre a cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els
compromisos internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de
deute extern i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara
reclama.
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es
va reunir el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els
creditors bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats
financeres que afronta aquest país”.
Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la
societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs
dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier.
Atès que la campanya Qui deu a qui? (conformada per més de 50 organitzacións
de l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD
(moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del

Sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a
la cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè
d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més
d’incomptables organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant
l'anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol.
Atès d’un alt perill de militarització de l’ajuda internacional que està rebent
Haití, com a resposta a la catàstrofe que esta patint.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents:
ACORDS
1r.- Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del deute
extern que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus
de contra prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat internacional.
2n.- Instar al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que reclama a
Haití per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs dictadors i corruptes,
com han estat els de la família Duvalier i, en cas necessari, prendre les accions
pertinents contra les persones i/o administracions que han originat il·legítimament el
deute extern.
3r.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions no
reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD (Fons
d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i
serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat, però que
acaben perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat
d’interessos, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquest
països.
4t. Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin
militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions públiques
civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.
5è.- Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència de
torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions
financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari Internacional, Banc
Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se
li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra
prestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional sigui en forma de
donació no reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada. Especialment,
sol·licitem que s’insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100

milions de dòlars al que s’ha compromès, en una donació no reemborsable i no
condicionada.
6è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de Comercio
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de
Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de
la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i a l’Observatori del Deute en la Globalització.”
14.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.El Sr. Alcalde comenta sobre el tema del tancament de la Plaça, del que ja se’n va
parlar en plens anteriors, i la resolució que es va adoptar pels 3 grups polítics de que es
tancava la plaça. Davant les queixes de veïns i comerciants de la zona, en que es volien
demanar firmes i fer escrits, se’ls va proposar que demanessin l’opinió dels usuaris.
Vol deixar clar que el tancament havia estat decidit pels 3 grups polítics, doncs a ell li
han arribat veus de que es feia a proposta del grup de L’Alternativa i això no és així.
Ara ja té el resultat i el resultat ha estat:
Proposta A Sempre tancada : 19 vots
Proposta B sempre oberta : 91 vots
Proposta C tancada per Setmana Santa, fira de la Castanya i dates senyalades: 262 vots
Proposta A+C: 2 vots.
La proposta de l’Alternativa es respectar aquest resultat i tancar només en dies
senyalats, i ser molt seriosos amb l’aparcament a la Plaça, avisant si cal als mossos. Vol
deixar clar que durant aquest temps, ha estat un calvari, doncs s’han trobat amb cotxes
que han entrat en contra direcció i això s’ha de denunciar, per tant caldrà ser molt seriós
amb aquest tema.
El Sr. Roquet, comenta que ell també havia sentit la versió que s’havia tancat la Plaça
per la pressió de la oposició, i això no va ser així sinó que va ser consensuada pels 3
grups polítics. I a partir d’aquí també sembla que el que s’hauria hagut de fer és fer una
reunió els 3 grups i decidir quina pregunta s’havia de fer a la gent, però això ja està fet.
També demana que hi hagi sempre una sortida a la Plaça, per seguretat i per respectar
les zones de càrrega i descàrrega; finalment estan d’acord en que no es deixi aparcar.
El Sr. Bayarri, recorda que va ser el grup d’ERC el que va plantejar el tema de la
mobilitat, i creu que si s’hagués fet be des del principi no s’hauria arribat a aquest punt.
I així havien plantejat que calia portar una sèrie de punts, consensuat entre tots, i portarlos a consulta; i aleshores s’hauria vist què volia la gent, i aleshores respectar el què
volia la majoria. La consulta que s’ha fet ara és una consulta desvirtuada, feta només a

Bars i botigues, sense a més a més conèixer les preguntes que es feien, sense garantir
que hagin pogut votar totes les persones, i aleshores es pregunta si ens hem de creure
aquest resultat. Doncs ell pensa que s’hauria de fer una consulta on pugues participar
tothom, vinculant, buscant preguntes consensuades per tots.
El Sr. Alcalde contesta que sempre ha estat un tema conflictiu, hi ha hagut actes de
vandalisme per treure les pilones, etc.
El Sr. Bastias, segons la seva opinió personal no tancaria mai, i així es veuria el caos
que es muntaria, però entén que es tanqui en els dies especials en que es fa alguna cosa
a la Plaça.
El Sr. Bayarri, segons la seva opinió personal tancaria sempre, perquè creu que s’ha de
donar prioritat a les persones i no als vehicles, però entén que això no és el que s’ha de
fer sinó que s’ha de fer el que cregui que és millor la majoria, però partint d’una
consulta seria.
El Sr. Roquet, entén que en tot cas s’hauria de tenir en compte el que s’ha decidit en la
consulta tot i que segurament no s’han fet les preguntes idònies. Creu que s’ha de
conscienciar a les persones per tal que respectin les normes.
Després d’una llarga discussió sobre les avantatges o inconvenients de tancar la Plaça,
sobre les raons que argumenten els comerciants, sobre la necessitat de que la gent es
comporti amb civisme, doncs, el Sr. Alcalde s’ha trobat amb persones que entren amb
el cotxe en contra direcció argumentant que van a buscar un avi al Casal, quan tenim un
aparcament perfectament arreglat davant mateix, per tant pensa que es un tema molt
complicat.
A continuació es fan diverses propostes, com fer un carril únic de circulació amb
torretes amb flors, però això provoca dificultats per quan es fa un acte a la Plaça, o bé
obrir només la part de baix, però tot porta les seves dificultats.
Finalment el Sr. Bayarri demana que es faci una consulta ben feta i es respecti la
voluntat del Poble. Al Sr. Alcalde li sembla que també s’hauria de tenir en compte que
a l’estiu o a l’hivern és diferent el que caldria regular. El Sr. Roquet, entén que la
càrrega o descàrrega a solucionat una mica el problema, però que hi continua havent-hi
persones que no fan cas de cap norma.
Després d’una amplia discussió sobre aquest tema, sobre tancament i aparcament a la
Plaça, sobre les avantatges i inconvenients d’una resolució o una altra, finalment el Sr.
Alcalde conclou que de moment respectarà la voluntat de la consulta efectuada i en tot
cas es revisarà d’aquí un temps per a veure com ha funcionat.
Per últim el Sr. Bayarri demana com s’ha resolt el tema de les voreres des de
l’Ajuntament a la merceria Font, ja que pensa que seria el moment de fer-les al mateix
nivell que la calçada, doncs així s’evita tenir barreres arquitectòniques i al mateix temps
es facilita la regulació de l’ús que se li vulgui donar. El Sr. Alcalde contesta que ja ho
demanarà als tècnics per si es pot fer d’aquesta manera.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 22
hores 20 minuts, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

