ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 6 DE SETEMBRE DE 2010.
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 84/10
Data: 06/09/2010
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 sis de setembre 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, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL I
EXTRAORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 2010.
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 les actes extraordinària de

17 de maig de 2010 i ordinària de 12 de juliol de 2010, que s’ha distribuït amb la
convocatòria.
Les actes s’aproven per unanimitat.
Intervencions:
El portaveu del grup municipal d’ERC, manifesta que amb la incorporació de l’escrit
aportat, que fa més entenedores les seves paraules, aprova l’acta de la sessió
extraordinària del dia 17 de maig.
En el mateix sentit es manifesten la resta de portaveus dels grups municipals, si bé
per part del Sr. Alcalde, i com a portaveu del grup municipal de L’A. demana que, a
partir d’ara, es segueixi sempre el mateix criteri.

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 104 a 119 de 2010).
3.- PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2011.D’acord amb el que estableix l’art. 46 del RD. 2001/83 de 28 de juliol i vista l’ordre del
Departament de Treball per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per
l’any 2011,
Després de la consulta formulada a les diferents entitats i associacions del Municipi, es
proposa l’adopció del següent acord:
-

Proposar els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 2011:

El 8 de setembre, dijous
El 11 de novembre, divendres
La proposta s’aprova per unanimitat.
Intervencions:
Per part de la Regidora Sra. Campañá , s’informa del resultat de l’enquesta formulada
a les entitats municipals, en la que es demanava el seu parer sobre les dates de la festa
major de setembre, i de les 14 enquestes enviades, 7 han mostrat la seva preferència a
celebrar la festa major el primer cap de setmana de setembre i declarar el primer
divendres festa local, 5 mantenir la festa el dia 8 encara que celebrant els actes de la
festa major el primer cap de setmana i 2 no s’han pronunciat, una ho posposa fins al
setembre i l’altra no ha dit res.
El Sr. Alcalde manifesta que el grup de L’A analitzant les dues opcions proposades i
veient que pràcticament hi ha un empat, considera més adient decantar-se per l’opció 2,
es a dir, mantenir com a festa local el dia 8, ja que es una tradició molt arrelada i es el
dia de la mare de Déu; però fer les activitats de la festa major el primer cap de setmana
de setembre.

El Sr. Roquet, del grup de CiU manifesta que el seu grup també està d’acord amb
aqueta 2ª opció, però a més afegirien que es continuï demanant a l’AMPA que es
pronunciï i també ho faria extensiu al Consell empresarial.
La Sra. Campañà, comenta que no es pot esperar aquest temps ja que s’ha de
comunicar a la Generalitat els dies de festa oficials per tal que ho publiquin.
El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, també manifesta la seva preferència per l’opció 2ª però
li sembla que aprovar aquesta segona opció és contradictori amb el que han dit les
Entitats, que majoritàriament s’han decantat per l’opció 1ª.
El Sr. Roquet comenta que pràcticament hi ha un empat, doncs si es compta el que
opinen les diferents forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, la opció més
votada seria la 2ª , per això es formula la proposta d’acord amb aquesta opció.
El Sr. Alcalde, entén que es un tema prou important com perquè s’hi pugui pronunciar
tot el poble, però això en tot cas ho deixem per més endavant.
La Sra. Campañà, per finalitzar resumeix dient que, segons el que s’ha acordat, tots
els actes de la Festa Major es faran el primer cap de setmana de setembre, inclòs el Ball
del Ciri, mantenint el dia 8 com a festa local.
4.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ AJUDA PROGRAMA VIURE AL POBLE –
FEDER 2007-2013.Atès que l’Ajuntament de Viladrau, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAP/53/2010, d’1 de febrer de 2010, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya
2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, presentà una operació per un
cost de 1.139.490,68 €, i que porta per títol Redescobrim Viladrau, terra de bruixes i
bandolers.
Atès que per Resolució del director general d’Administració Local de data 14 de juliol
de 2010, publicada al DOGC núm. 5676 de 22.7.2010 (Resolució GAP/2470/2010),
s’aprova aquesta operació en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram
local, per un import de 1.1396.490,68 €.
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció de 569.745,34 € que correspon al 50% de l’operació
cofinançada pel FEDER, per l’operació Redescobrim Viladrau, terra de bruixes i
bandolers, presentada al programa FEDER, tram local.
Segon.- Adoptar el compromís d’aportar el 50% de l’import subvencionable per tal de
fer front a la resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER.

La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
de la Corporació.
Intervencions:
El Sr. Alcalde informa que es tracta d’un projecte molt important, que en total
ascendeix a 1.139.000,00 € en el qual s’hi ha inclòs tant l’obra de l’Ajuntament com
també el projecte de boscos, bruixes i bandolers, amb la qual cosa al finançament del
FEDER hi hem d’afegir també el finançament del PUOSC i del projecte turístic de
Bruixes; i després també s’hi ha afegit el punt d’informació a l’Ajuntament, l’adequació
d’alguna sala d’exposicions al CCEN per posar-hi un audiovisual, i, finalment, la
adequació de la teulada de la part de l’edifici del CCEN que no està rehabilitada i que
podria arrossegar la part que ja està en funcionament.
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, comenta que tot i que hi estan a favor, fan
constar que el pressupost per a l’actuació prevista a l’edifici del Park Hotel, no serà
suficient, doncs 450.000,00 € per a fer el projecte, l’estudi de seguretat i salut, etc. es
irreal. Pensem que l’Ajuntament hi haurà de posar més diners, doncs les obres segur que
pujaran més.
El Sr. Alcalde comenta que l’actuació és molt important i val la pena aprofitar les
ajudes que ens donen, ara bé si finalment resulten insuficients caldrà buscar més
recursos. I de cara a l’any vinent s’haurà de preveure per a fer front als projectes i les
possibilitats de demanar algunes altres ajudes.
5.- PROPOSTA RESOLUCIÓ AJUTS PER A L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I
NENES DE 0 A 3 ANYS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.Havent-se acordat per aquest Ajuntament l’acolliment a la convocatòria d’ajuts per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en situacions
socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2010-2011, en els termes que estableix
l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de març, del Departament d’Educació.
Havent-se facilitat a totes les famílies amb nens de 0 a 3 anys, un model de sol·licitud
amb les bases de la convocatòria i els criteris d’atorgaments d’ajuts, segons l’ordre
esmentada, s’han presentat quatre sol·licituds.
Revisada la documentació presentada, i sol·licitat informe als serveis socials municipals,
s’ha comprovat:
Que dues de les sol·licituds presentades compleixen els requisits, ja que estan per sota
del llindar de renda anual per a famílies amb 4 membres i una altra família es troba en
una situació excepcional.
Per tot això, i d’acord amb el que regula la base 5ª de l’Ordre esmentada,
Els reunits, per unanimitat, adopten els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’informe emès per l’educador social de l’Ajuntament, en el que hi
consten els tres alumnes que en poden resultar beneficiaris.

Segon.- Trametre la documentació a la Direcció General d’atenció a la Comunitat
Educativa, per a la seva resolució.
6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.Obres Ajuntament i voreres:
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, demana com es soluciona el tema del
solapament d’obres entre les de “supressió de barreres” i la de “millora dels serveis” que
estan adjudicades a dues empreses diferents i que pel que sembla coincideixen en una
part de la vorera i sobre el tema del canvi de faroles del C/ Pare Claret, si es veritat que
es canvien i si es pensen aprofitar, doncs aquestes faroles fa pocs anys que es van posar.
El Sr. Alcalde contesta que el solapament de les obres es un tema solucionat i que les
rases que es podien solapar en un i altre cas les farà només una de les empreses i en
contrapartida s’allargarà una mica més el recorregut del carrer fins al transformador. Pel
que fa a les faroles, es volen canviar per tal de que tota l’anella del nucli urbà quedi
igual, i aprofitar les que ara es treuen i posar-les a l’aparcament del Poliesportiu.
El Sr. Basties també informa en quan a la petició que s’havia formulat sobre la
possibilitat de deixar la calçada a nivell de la vorera, de que això és té en compte i de
moment es deixarà la vorera preparada per tal que quan es faci la calçada nova quedi a
nivell.
El Sr. Roquet comenta que potser caldria valorar la possibilitat de trasplantar els arbres
que puguin destorbar. El Sr. Alcalde contesta que de moment no sembla que se’n hagi
de treure cap, i si cal ja es valorarà.
Gestió del CCEN:
El Sr. Roquet, recorda que en el últim Ple el Sr. Alcalde va manifestar que una de les
causes per les que proposava el canvi de gestió del CCEN era per les pèrdues que
generava, segons els números de que disposava el Sr. Alcalde sobre els 59.000,00 €.
Ara resulta que ha demanat 3 vegades que se li facilitin aquests números i encara no
se’n ha sortit; i tot i que va demanar els números de l’Ajuntament i si que els hi van
donar no ha estat així amb els del CCEN.
El Sr. Alcalde respon que ja els tindrà, pel proper Ple espera tenir-ho a punt per donarho, doncs la persona que hi ha treballat està acabant l’informe, però a part de aquests
motius econòmics, als quals també s’hi suma la rebaixa de la subvenció per part de la
Diputació de Barcelona, el motiu principal del canvi aprovat era la necessitat de corregir
aspectes irregulars de la gestió actual tal i com es va consensuar amb la Comissió, on hi
estant representades les dues Diputacions, la Generalitat, l’Aigua de Viladrau i
l’Ajuntament.
El Sr. Roquet manifesta que no vol entrar en aquesta discussió sinó que l’únic que
volia és que se li justifiquessin les pèrdues que va dir el Sr. Alcalde que hi havia i que

va valorar en 59.000 € i si hi són s’han de poder justificar. Així mateix si aquesta
valoració s’ha fet per personal extern a l’Ajuntament volem saber si han consultat al
personal de l’oficina, ja que qualsevol persona que faci un servei a l’Ajuntament ha de
tenir un contracte o acord conforme està legalitzada per remenar papers de
l’Ajuntament, de manera que en el tema de protecció de dades, estigui coberta tant la
persona, com l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde contesta que evidentment la persona que està efectuant l’informe està
treballant per l’Ajuntament contractada directament per l’Alcalde i, tota la
documentació l’ha demanada al personal de l’Ajuntament, el qual en tot moment
informa de les dades que són públiques i es poden donar; i el que està fent ara és polir
alguna cosa que està barrejada en quant a algunes activitats. Així mateix, atès que el Sr.
Roquet durant uns anys va ser el responsable polític de la gestió del centre, segur que en
té suficient coneixement dels ingressos i despeses que produeix el centre, doncs estem
continuant la comptabilitat que ja es portava en la seva època. I també demana al Sr.
Roquet si sap, com a responsable que va ser del CCEN, quins ingressos tenia el centre.
El Sr. Roquet, contesta que aquesta informació no la sap de memòria, però que dels
anys en que ell n’era responsable, els números els trobarà a la memòria de cada any
arxivada aquí a l’Ajuntament. Però ell el que demana és que si el Sr. Alcalde diu que hi
ha pèrdues, doncs que se li demostri i torna a demanar que se li ensenyin els números,
tal i com ja va demanar en l’últim Ple i el Sr. Alcalde li va dir que podia passar a
buscar-ho quan volgués, i després de venir 3 vegades no se’n ha sortit de que li donin.
Per últim, i a la vista dels números que li han passat des d’intervenció, els generals de
l’Ajuntament, li sembla que no quadren amb les pèrdues que diu que hi ha el Sr.
Alcalde, aleshores pregunta si la persona que està fent l’informe ha demanat la
informació al personal de l’Ajuntament, doncs primer, ell no s’ho pot creure si no ho
veu, per tant demana que se li entreguin i en segon lloc demana que les persones
externes que treballen per l’Ajuntament estiguin emparades per algun contracte per tal
de complir amb la llei de protecció de dades.
El Sr. Alcalde contesta que no es cap tema de protecció de dades, doncs estem parlant
de diners públics, i en primer lloc entenem que el poble té el dret a saber com es
gestiona l’Ajuntament i com s’ha gestionat il·legalment el CCEN i quins beneficis o
pèrdues té; en segon lloc ja se l’avisarà de quan pot passar a buscar l’informe referit al
CCEN i per últim demana a la Secretària-Interventora que contesti si ha parlat amb
aquesta persona que està fent l’informe. La Secretària informa que té coneixement de la
feina que està fent aquesta persona a la qual se li han passat els números, que són
públics, per tal que ella pogués fer l’informe que se li havia demanat. A partir d’aquí el
Sr. Alcalde respon que ja els avisarà per tal de que puguin recollir una còpia de
l’informe.
Reunió veïns Plaça Major:
El Sr. Roquet del grup municipal de CiU demana sobre la reunió que es va fer amb els
veïns de la Plaça Major, per tal de plantejar-los asfaltar-la, quan segons ell té entès no hi
ha partida en el pressupost municipal per aquesta obra.

El Sr. Alcalde contesta que, com es va explicar en la reunió, és evident que amb la
Plaça tenim un problema, doncs ja des del primer moment s’han anat trencant els rajols
i no parem de fer-hi reparacions, en aquests últims 3 anys s’hi ha gastat més de

10.000,00 €, i molts veïns es pregunten qui es el responsable; per això se’ls va informar
de la reunió que s’ha tingut amb l’arquitecte director de les obres de la Plaça, el Sr.
Jaumandreu, per si tenia una assegurança que es podes fer càrrec d’aquests desperfectes.
El Sr. Jaumandreu li va dir que ell no tenia un duro i que s’oferia per a fer un projecte
nou, ja que l’anterior, segons diu ell, no havia funcionat pel fet que en principi no hi
havia d’haver tràfic rodat a la plaça. Es tractava, dons de presentar aquest nou projecte,
que a més de solventar el problema del paviment també contemplava el soterrament de
les línies de mitja tensió, cosa que particularment el Sr. Alcalde no entén perquè no es
va fer quan ell va avisar personalment al Sr. Alcalde, al Regidor d’obres i als tècnics
d’aleshores, i no van escoltar res. Vista aquesta nova proposta, alguns veïns van
preguntar si es podien demanar responsabilitats, però com que el tema s’allargaria
innecessariament i finalment els veïns majoritàriament van dir que no estaven disposats
a posar un duro més per a fer reparacions i que en tot cas es fes un projecte de cara a un
futur que contemplés una remodelació més ambiciosa.
El Sr. Roquet demana que si es possible en altres ocasions se’ls informi abans.
El Sr. Alcalde comenta que no té cap problema en avisar-los però en alguna ocasió ho
ha fet i no s’hi ha anat, com és el cas del dia de la inauguració del Cementiri en que no
hi va assistir cap Regidor de l’oposició.
El Sr. Roquet contesta que ell entén que s’ha de convidar, ara bé aleshores els
Regidors poden decidir anar-hi o no. Ara bé en quant al tema de la Plaça també cal dir
que des que es va arreglar s’han fet 3 o 4 obres importants en edificis de la Plaça que
l’han perjudicat, però que evidentment cal arreglar-la, per això entén que cal informarne als Regidors
El Sr. Alcalde contesta que no pateixi que totes les reunions que siguin informatives hi
seran convidats però també vol deixar constància de que de vegades no han assistit a
actes en què se’ls ha convidat i no hi ha assistit; en quan al tema de la Plaça, discrepa de
que sigui per les obres que s’han fet en edificis de la Plaça, això no és veritat doncs
només passar-hi 4 cotxes ja va quedar xafada de dalt a baix, això són excuses que no
porten enlloc.
El Sr. Roquet contesta que ell discrepa de que es digui que tot el projecte està
malament, ja que l’obra contemplava també la millora de serveis que sí que s’han
solventat.
El Sr. Alcalde discrepa també del que diu el Sr.Roquet, ja que com a veí afectat, ell
coneix perfectament com van anar les coses:
En primer lloc a ell li van demanar permís per passar el cable trenat de FECSA per la
façana i ell va dir que sí però va demanar si es farien obres aviat a la Plaça per tal de
soterrar-lo i li van dir que no però que en el moment que es fessin ja es tindria en
compte; però al cap de 3 o 4 mesos ja començaven i sense preveure aquesta millora.
En segon lloc, tot i que ell i algun altre veí, almenys de la part baixa, van demanar a
l’Ajuntament que s’aprofités que estava la Plaça oberta per a soterrar les línees de
l’electricitat, i es va preocupar de fer pujar un tècnic de la Companyia, així com de

facilitar els conductes perquè es deixessin, si més no preparats per passar el cable, es va
prendre la decisió de formigonar immediatament i no posar els conductes. Per tant no
només s’han trencat els rajols sinó que també es van deixar de passar aquestes
conductes que haurien facilitat en un futur tenir la Plaça lliure de fils de l’electricitat.
Canalització de gas:
El Sr. Roquet, recorda que en un Ple de principi de legislatura es va recriminar al grup
de CiU que no executés totalment l’obra d’urbanització de Les Guilleries i només
hagués executat la part corresponent al servei d’aigua, i ara pregunta sobre l’obra de
canalització del gas que es fa al Passeig de les Farigoles, la qual forma part també d’un
projecte que contempla tots els serveis i demana perquè aquí si que es pot fer i en canvi
a Les Guilleries no.
El Sr. Alcalde contesta que a Les Guilleries, per sota tota la urbanització s’ha de fer
nova, i al Passeig de les Farigoles no és així, tot i que cal tirar endavant tot el projecte
degut al seu import, és molt costós i s’haurà de fer per fases perquè en aquests moments
tampoc és fàcil, però s’ha seguit el projecte i l’obra que s’ha fet ara no destorbarà per
continuar amb l’execució total del projecte al seu dia.
Inici escola i obres entrada:
El Sr. Vinyeta, del grup municipal de CiU, demana si s’ha previst que demà
començaran els col·legis i amb les obres que s’estan fent a l’entrada de l’Ajuntament, si
ve alguna persona amb cotxet ho tindrà molt difícil de poder passar.
El Sr. Basties, Regidor d’obres, comenta que ja s’ha previst, i tot i la incomoditat de les
obres, demà podran començar els col·legis amb normalitat.
El Sr. Vinyeta també pregunta sobre si es veritat que l’ascensor que es posa a
l’Ajuntament no arriba fins al pis de dalt sinó que només arriba fins al primer pis
(oficines).
El Sr. Alcalde contesta que això és així però que es deixa preparat per a un futur arribar
fins a dalt, ara no es podia fer perquè suposava un increment molt important de la
despesa, de tota manera en el proper Ple ja l’informarà.
Estat de les escales als Vernets:
El Sr. Vinyeta presenta una queixa sobre l’estat de les escales dels Vernets, doncs com
ha pogut comprovar estant en un estat lamentable de conservació, amb travesses
podrides i algunes de soltes que ja han provocat alguna caiguda.
El Sr. Basties, comenta que en pren nota i anirà a veure-ho.
Voladís a la carretera:
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, demana si es te resposta sobre la demanda
de col·locació d’un voladís a la carretera, després de comprovar que a Campdevànol
s’havia posat.
El Sr. Alcalde comenta que és un tema que té previst tractar-lo amb el Delegat del
Servei territorial de carreteres a Girona, Sr. Gorgorió, amb el qual s’ha d’entrevistar en
els propers dies.

El Sr. Bayarri, demana que a més a més es faci una petició per escrit.
Nova Escola Pública:
El Sr. Bayarri, també demana sobre les previsions en la construcció de la nova Escola
pública.
El Sr. Alcalde contesta que aquesta setmana ha trucat a Gisa, doncs des del
Departament li van dir que ja estava a les seves mans i que per tant millor apretar-los a
ells. Bé doncs després de parlar amb uns i altres sembla que avui hi ha prevista una
reunió entre Gisa i el Departament i pel que sembla podrien començar a l’octubre.
Visita del Sr. Mas:
El Sr. Bayarri lamenta que se’l convidés a l’Ajuntament, en motiu de la visita del Sr.
Mas, i després s’hagués de retirar de la Sala perquè el Sr. Alcalde havia de tenir una
reunió personal amb el Sr. Mas. Si es volia fer aquesta reunió privada, no entén perquè
el van convidar.
El Sr. Alcalde comenta que li sap greu, però que havien de tenir uns 5 o 10 minuts de
privacitat.
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, també lamenta aquests fets.
La Sra. Campañà, del grup municipal de L’A, comenta, que en l’última celebració del
Certamen dels Amics del Montseny, l’únic Regidor de l’oposició que va assistir-hi va
ser el Sr. Josep Bellvehí, i li ho vol agrair, però lamenta que després de la feina que
suposa organitzar aquest certamen i les dificultats que varen tenir per a fer venir al Sr.
Mas no trobin la resposta esperada per part del Consistori.
El Sr. Roquet, contesta que si s’hagués demanat ajuda al grup de CiU potser no haurien
tingut tantes dificultats per a contactar amb el Sr. Mas.
El Sr. Alcalde contesta que no és l’Ajuntament qui organitza l’acte sinó els Amics del
Montseny. I a part també vol fer constar que un dels temes que va tractar amb el Sr. Mas
va ser que lamentava molt que hagués vingut el Sr. Oriol Pujol a Viladrau, i no s’hagués
convidat al Sr. Alcalde ni se l’hagués convidat a visitar l’Ajuntament.
Signatura protocol de col·laboració:
El Sr. Alcalde informa que el passat dia 4 de setembre es va signar un protocol de
col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
d’innovació, universitats i empresa per a la posada en valor del recurs turístic de la
Bruixeria (la Catalunya rebel) contemplat en el Pla de recursos turístics intangibles del
Departament.

Festival de música Marcos Redondo:
Per últim el Sr. Alcalde vol agrair als organitzadors, col·laboradors i assistents al I er
Festival de música Marcos Redondo l’èxit dels concerts i de participació en els
mateixos, lamenta que alguns Regidors no hi hagin assistit però en general pensa que ha
tingut molt bona acollida i tot i ser una novetat i que com totes les coses necessita el seu
rodatge, creu que cal felicitar a les persones que hi han treballat per l’èxit assolit.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
21’15 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

