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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE SETEMBRE DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 3
de setembre de 2013, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota
la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del
dia 4 de juliol de 2013.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 4 de juliol de 2013,
s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 101 al 129
de 2013, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia núms.
101 al 129 de 2013 dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que vol comentar
un parell de decrets. Un és respecte als decrets relatius a les hores extres del
personal de l’Ajuntament, ja que des del seu grup s’ha anat observant que es
tornen a augmentar i voldrien una explicació al respecte. I l’altre tema és en
relació al decret 129/2013, el punt 3.1. que fa referència a les condicions de
l’acord amb el Sr. Solans per rescindir el seu contracte.
L’alcalde contesta que pel que fa a les hores extres del personal, a l’estiu sí que
hi ha hagut un increment del número d’hores extres realitzades, encara que no
significatiu respecte als altres mesos. Es computen en aquestes hores les
realitzades per la Fira Medieval/Festa de la Sal i les que ha fet l’arquitecte
municipal, que com se sap té estipulades 14 hores setmanals i ha hagut de fer
més hores no per les llicències sinó per la feina vinculada al nou planejament.
El Sr. Casas demana si en aquest moment també hi ha alguna baixa dins la
plantilla de la Policia Local.
L’alcalde respon que en aquests moments hi ha una baixa que ja fa temps que
afecta la Policia, la del Sr. Alarcón.
Continua el Sr. Alcalde explicant la rescissió del contracte del Sr. Solans. Diu
que el POUM s’està demorant des de fa massa temps, circumstància que ve
donada per la burocràcia administrativa que comporta un planejament
urbanístic on s’està definint un model de poble però també i principalment pel
treball realitzat per part del seu redactor. Per això, el POUM s’ha demorat
excessivament no per culpa de l’ajuntament, sinó de la ineficàcia de la persona a
la qual se li va encomanar la seva redacció l’any 2005. Un cop s’ha assumit
plena consciència de la incapacitat del redactor del Pla Urbanístic, Sr. Joan
Antoni Solans, per tirar endavant el POUM, es va decidir rescindir-li el
contracte, en tant que es va veure que no era capaç de realitzar els canvis en els
plànols i la documentació recomanats per la Direcció General d’Urbanisme
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d’acord amb la Llei, en els informes sectorials i pels propis Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
El Sr. Solans sempre havia dit que realitzaria tots aquests canvis i correccions
tècniques, molt importants, un cop es disposés de l’informe de Territori i
Sostenibilitat. Però un cop s’ha disposat d’aquest informe, s’ha vist que no es
realitzaven les correccions com s’haurien de fer. Davant tot això, se li van donar
dues opcions: o feia els canvis que se li havien indicat o se li rescindia el
contracte. Ell tenia un contracte adjudicat per l’Ajuntament de 133.000 €, dels
qual ja se li havien pagat 84.000 €, per tant li quedaven al voltant d’uns 48.000
€ per percebre. Es va estar negociant amb l’interessat una bona temporada per
entendre que aquesta rescissió de contracte s’havia de fer de mutu acord, per no
allargar més el procés i poder aprovar d’una vegada el planejament. En aquest
sentit es va arribar a l’acord, després dels càlculs efectuats en funció de la feina
realitzada fins al moment, que se li pagaria el 60% i deixaria de cobrar el 40%
restant.
Cal dir que s’ha seguit treballant en aquest tema i amb aquest 40 % que no se li
ha pagat s’ha decidit contractar una arquitecta que està fent la revisió de tots els
plànols i que ja ens ha avançat que els hauria de fer tots de nou per poder
corregir totes les deficiències i adequar-los a la normativa. També s’ha contactat
amb un tècnic especialistes en dret urbanístic, que revisarà tota la normativa
urbanística i un també es contractarà el catàleg de masies per fer-lo d’acord amb
e que marca la llei. No es té cap garantia de que es pugi aprovar el planejament
amb el catàleg alhora, perquè s’ha de fer bé i ara només es disposa d’un
inventari.
La previsió d’aquest equip de govern és treballar paral·lelament en la definició
del model de la nova zona esportiva per tal de poder-lo plasmar en el
planejament. Per tant, en aquests propers mesos el treball a realitzar es centrarà
en fer tota aquesta correcció i intentar que abans de que finalitzi l’any es pugi fer
l’aprovació provisional del POUM amb un document que es pugui defensar.
L’equip de govern considera que s’ha adoptat la millor solució i que ara poder
comptar amb un equip de treball competent podran assegurar fer un treball
relativament ràpid però sobretot, que compleixi totes les garanties per poder
defensar un POUM que sigui correcte tant tècnica com jurídicament.Com que
no hi ha canvis substancials, una vegada realitzades les correccions i els canvis
es considera que es podrà anar directament a l’aprovació provisional.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Donar compte de les actes de cessió gratuïta del dret d’ús del
terreny necessari per tal a terme la construcció d’un dipòsit de 200
m3 com a punt de reserva d’aigua per a la prevenció d’incendis
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forestals a les finques de Sala de Llobets i Pinell de Ballarà, situades
al Barri de Segalers de Cardona.
La Secretària que subscriu dóna compte de les actes de cessió gratuïta del dret
d’ús del terreny necessari per tal a terme la construcció d’un dipòsit de 200 m3
com a punt de reserva d’aigua per a la prevenció d’incendis forestals a les
finques de Sala de Llobets i Pinell de Ballarà, situades al Barri de Segalers de
Cardona, formalitzades amb els seus propietaris Sra. Montserrat Barniol
Subirana de la finca Sala Llobets i Sr. Eudald Ballarà Vilajosana de la finca
Pinell de Ballarà.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil, Sra. Maite
Barrera, per a que expliqui la formalització d’aquestes cessions.
La regidora delegada de Protecció Civil explica que s’ha aconseguit una
subvenció per a la construcció d’un dipòsit d’aigua contra incendis forestals i
s’ha ubicat en un indret afectat per dos propietaris diferents, amb els quals s’ha
arribar a un acord de cessió gratuïta d’ús dels terrenys per un temps indefinit
condicionat a que hi hagi el dipòsit d’aigua.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals no
intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.
3.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost del
pressupost de l’Ajuntament de Cardona del segon trimestre de 2013
tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en
compliment
de
les
obligacions
contemplades
a
l’Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La Secretària que subscriu dóna compte de l’informe de l’execució del
pressupost del pressupost de l’Ajuntament de Cardona del segon trimestre de
2013 tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment
de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner, per a que expliqui l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona del segon trimestre de 2013.
La Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda diu que tal i com es va explicar als
regidors a la Comissió Informativa, l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, que
es va publicar al BOE el 5 d’octubre de 2012, fixa el procediment, contingut i
freqüència de les obligacions de remissió d’informació econòmico-financera a
subministrar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per part de les
Comunitats Autònomes, les corporacions locals i la resta d’entitats públiques
empresarials, societats mercantils i altres ens depenents. Abans la freqüència de
les obligacions de remissió d’informació econòmico-financera a subministrar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per part dels ajuntaments era
anual i ara amb aquesta ordre l’obligació és trimestral.
El subjecte obligats en el cas de les corporacions locals a subministrar aquesta
informació és la intervenció. D’aquesta manera, tal i com s’estableix a l’article 16
de l’Ordre, les administracions locals hauran de presentar un resum de l’estat
d’execució del pressupost que determini si es compleix la regla de despesa.
Com que el Ministeri ja té activa l’aplicació per poder subministrar aquesta
informació, per part de la Intervenció s’ha donat compliment a l’obligació de
subministrament d’informació d’execució del pressupost a 30 de juny de 2013,
d’acord amb el detall que es posa en coneixement dels membres de la
corporació.
La dada a destacar és que els números reflecteixen que a data 30 de juny de
2013 es compleix la regla de despesa i l’ajuntament està realitzant una correcta
execució pressupostària.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals no
intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ.4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.4.1.1.- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a
fixar els dies 15 i 16 de setembre de 2014, corresponents a dilluns i

6

dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona,
per a l’any 2014.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze
festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius mitjançant acord
del Ple de la Corporació tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol.
El Tinent d’Alcalde delegat de Governació, previ informe de la Comissió
Informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORDS:
Primer.- Fixar els dies 15 i 16 de setembre de 2014, corresponents a dilluns i
dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any
2014.
Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que els dos dies que s’han triat corresponen
al dilluns i dimarts de Festa Major, com és habitual.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.
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5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, planteja els
següents precs i preguntes:
1. La primera qüestió fa referència a que fa uns dos o tres mesos hi havia
una proposta de realitzar un sondejos a la Vall Salina i té coneixement de
que es van realitzar més sondejos dels que hi havia previstos. Per tant
voldria saber quins son els resultats d’aquests sondejos.
L’alcalde demana si es refereix als sondejos de la Vall Salina o els de la
llera del riu Cardener.
El Sr. Casas contesta que els de la llera del riu Cardener.
L’alcalde explica que els sondejos els promou l’empresa Salinera de
Cardona amb la col·laboració de l’Institut Geològic. Per tal de que es
poguessin realitzar, es van mantenir algunes reunions amb els veïns de la
Coromina i amb l’empresa Salinera de Cardona. Avui mateix, ha
mantingut una darrera reunió amb el president d’aquesta empresa, Sr.
Musolas, que li ha avançat que ja es disposa d’algunes dades prèvies i que
tot sembla indicar que el rierol afecta a la filtració de les aigües. Si això es
constata Salinera està disposada a fer el que sigui per intentar solucionar
aquest problema i que el riu continuï passant. En aquests moments
encara no es disposa d’un informe en paper, però un cop l’ajuntament en
disposi se’ls en farà arribar una còpia. Sigui com sigui tot indica que hi ha
una filtració molt important d’aigua al freàtic, de manera que quan és
tingui l’anàlisi concret de l’afectació s’estudiaran quines són les accions a
realitzar, tenint en compte que Salinera de Cardona té el compromís
d’impermeabilitzar el que calgui perquè el riu passi com fins ara.
2. El següent tema és relatiu a l’ocupació, en tant que al seu grup li
preocupa molt que no s’hagi avançat gens en aquest àmbit. S’ha creat la
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taula d’ocupació però no està suposant cap progrés. Fins i tot els van fer
arribar l’oferiment d’acompanyar l’equip de govern davant les
administracions per fomentar l’activitat en aquest àmbit i voldria saber
en quin sentit s’està treballant i quines accions estan previstes.
L’alcalde contesta que com ja li va explicar, l’equip de govern considera
que cal impulsar grans projectes per al municipi com són el de salut i
l’esport ( Projecte Cardona Integral) el turisme i la cultura, a part de tot el
que és l’empresa i l’emprenedoria.
En aquest sentit, per una banda, s’està treballant el foment de
l’emprenedoria amb Goral, amb iniciatives com el llibre blanc que s’està
acabant. També s’han realitzat dues sessions de la taula d’inserció i la
tercera, que havia de ser aquesta setmana, no s’ha pogut realitzar per
problemes d’agenda i es realitzarà la tercera o quarta setmana de
setembre.
D’altre banda la Diputació ha atorgat una subvenció a l’ajuntament per
tal de fer el pla estratègic de desenvolupament local, de manera que es
redactarà el document de futur i entre tots es definiran les línies més
estratègiques. Cardona mai ha comptat amb un pla estratègic de
desenvolupament local sinó que sempre ens hem centrat en el turisme i
creiem que és important tenir-lo i s’intentarà fer-lo pel 2014. D’altra
banda la taula de dinamització local també té com a objectiu establir
accions a curt termini per la reactivació econòmica del municipi i per
buscar mesures que permetin frenar la davallada de demografia a partir
de la promoció de l’habitatge i l’ocupació.
A més d’aquestes dues línies també s’ha continuat fomentant el contacte
amb inversors. S’han realitzat alguns contactes importants en aquest
sentit i es va mantenir una reunió al Departament d’Indústria per en la
qual se’ns va posar en relació amb un professional que treballa en
l’atracció d’inversors.
A part de tot això també s’ha fet una política important a nivell turístic
com és desenvolupar una proposta concreta de comercialització, la
proposta de modificació d’estatuts de la Fundació Cardona Històrica, o
les contactes realitzats amb empreses que ja estan interessades en
invertir en la Fundació Cardona Històrica,
Pel que fa al tema del wellnes s’ha parlat amb dos inversors i també s’està
treballant en aquest sentit, potser no amb la velocitat que es voldria, però
sí sense deixar el tema, de manera que després de la Festa Major es podrà
tornar a reactivar.
El Sr. Casas diu que li sembla perfecte que no s’aturi, en tant que és un
tema dels vitals per assegurar que Cardona va endavant i que no es pot
deixar escapar cap oportunitat.
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L’alcalde contesta que hi està totalment d’acord i que la voluntat de tots
és reconduir la situació del municipi, assegurar que es pugui reactivar
econòmicament, intentar crear oportunitats i fomentar la recuperació
demogràfica de la vila, i que considera que els projectes engegats i els
previstos per al 2014 ajudaran molt en aquest sentit.
3. Com tercer punt i encara que sigui repetitiu respecte d’altres plens, vol
demanar com està tot el tema de la zona esportiva, ja que des del
setembre passat es van marcar uns terminis i no s’estan complint. El mes
de febrer aquest grup municipal va tornar a dir que ens esperaríem al
maig o juny, però han passat aquest mesos i també el juliol i l’agost i
sembla que va per llarg. Per tant com a mínim vol que quedi constància
de la seva insistència respecte a aquest projecte, en tant que no acaben de
veure’l clar. I demana si els poden donar alguna informació novedosa al
respecte.
L’alcalde contesta que tal i com es va dir al Ple del mes de juliol s’està
treballant conjuntament amb la Fundació SHE per buscar finançament
per les instal·lacions esportives del municipi. La idea es poder donar
bones notícies el més aviat possible però encara no s’ha pogut concretar
res més.
El Sr. Casas demana si aquest finançament que s’està buscant és privat.
L’alcalde contesta que sí, que s’està buscant finançament privat a part del
finançament públic que es té compromès. Els regidors ja saben que les
noves instal·lacions esportives no seran possible si no es compta amb la
col·laboració público-privada. I és té la sort de poder treballar de la mà
d’una Fundació que vol apostar per Cardona a nivell de salut, benestar i
esport. Si no és d’aquesta manera no es podrà tirar endavant un projecte
d’aquesta envergadura, ja que només es poden aconseguir uns 300.000
euros en ajudes públiques de la Diputació de Barcelona. A data d’avui, el
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya encara no s’ha resolt, per tant no
se sap res de les subvencions que s’han demanat per cap dels projectes
presentats pel carrer Hospital, la depuradora del Polígon Industrial La
Cort i la zona esportiva. I sense finançament no es pot engegar cap obra.
Tant a Diputació com a la Generalitat es va demanar prioritàriament el
camp de futbol. De la diputació sabem que podem comptar amb els
300.000 euros però del PUOSC no tenim masses expectatives en aquest
sentit, ja que les línies marcades a les seves bases no són favorables a
iniciatives com la del camp de futbol.
EL PUOSC aquest 2013 no ha atorgat cap subvenció ni per inversions ni
per manteniment. En manteniment, comptant que hi hauria l’ajuda que
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s’havia dit del PUOSC, l’ajuntament ja va impulsar obres d’urgència com
va ser el mur del Camí Nou, i ara han dit que fins el 2014 no es pot
comptar amb cap subvenció. La Generalitat li deu molts diners a
l’ajuntament: encara no ens han pagat la subvenció de la Llei de Barris i
per la llar d’infants està en perill per manca del pagament de les
subvencions. S’està parlant amb tots els departaments de la Generalitat
per tal de que ens paguin, però la seva situació econòmica és molt dolenta
i no poden afrontar els compromisos adquirits.
Per tal de que es continuï l’explicació dels deutes que té la Generalitat
amb l’Ajuntament dóna la paraula a la Secretària–Interventora per tal
que expliqui la situació i la disconformitat amb els diners que ens estan
arribant.
La Secretària que subscriu explica que en el pla de pagament a proveïdors
a que s’ha acollit la Generalitat, no s’hi inclou el pagament de l’escola
bressol corresponent al curs 2011-2012 perquè en el pla de pagament
només s’accepten factures fins al 31 de desembre de 2012. I la subvenció
tant de la llar d’infants com de l’escola de música pel curs 2011-2012 està
en el pressupost de la Generalitat de l’any 2013.
La Generalitat també ens déu més d’un milió d’euros de la Llei de Barris.
Aquest projecte es va tancar el mes de
desembre de 2011 i,
posteriorment, es va presentar tota la justificació i es van passar tots els
processos d’auditoria necessaris. Però la realitat és que aquests diners no
estan consignats en cap pressupost de la Generalitat de Catalunya.
L’ajuntament ha demanat un certificat individual de les despeses que al
seu parer són elegibles, si més no per concepte, i que s’haurien d’haver
inclòs en aquest pla de pagament per part de la Generalitat. D’aquí poc a
l’Ajuntament li exigiran que pagui a un mes. I la única solució seria
haver-nos acollit, de nou, a un pla de pagament però l’Ajuntament hauria
tingut moltes dificultats per afrontar les interessos d’un nou préstec i
s’hauria vist obligat a retallar molt més.
El Sr. Casas diu que tota espera que es concreti aquest finançament
privat, però que si es tenen 300.000 € i ens havien dit que amb aquests
diners es podria portar a terme la proposta de posar gespa al camp,
caldria considerar aquesta opció i no tan sols parlar d’aquest macro
projecte.
L’alcalde contesta que el projecte “Cardona Integral” no és un projecte
per fer només un camp de futbol. És molt més i s’ha de ser molt conscient
de la oportunitat històrica que suposa. A més, cal valorar que hi hagi
persones que vulguin invertir a Cardona i que apostin per fer possible
prioritats del poble. La majoria de municipis estarien encantats de tenir
una oportunitat així i, per tant, creu que s’ha de ser positiu. Considera
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que el camp de futbol només és una part de tot el projecte de promoció de
la salut i l’esport. Un camp de futbol com el que ha fet esment el Sr. Casas
no s’hagués pogut tenir abans, ja que els 300.000 euros els han
confirmar aquest estiu. De totes maneres, amb els 300.000 euros
tampoc hi ha recursos suficients per posar la gespa, ja que costa una mica
més, i l’Ajuntament no els té disponibles. A més s’hi hauria d’afegir la
complicació que comporta posar la gespa en un indret que presenta una
gran problemàtica de subsidències. Per tant, davant les opcions de posar
gespa al camp actual o poder iniciar el projecte “Cardona Integral”que
s’ha previst pel 2014, s’ha decidit per aquesta segona opció.
El Sr. Casas diu que l’alcalde està molt segur de que es farà aquest gran
projecte però que ell no n’està, potser perquè desconeix algunes dades
que té l’equip de govern.
L’alcalde contesta que s’estan fent tots els esforços perquè hi hagi
inversió a Cardona i perquè es pugui presentar, tant a les generacions
futures com les no tant futures, un model de poble on es pugui viure be i
que a més sigui referència mundial.
El Sr. Casas diu que espera que tot això es porti endavant.
4. Per últim, el Sr. Casas comenta que s’ha vist onejar una bandera negra a
la Col·legiata del Castell i demana que a que fa referència.
L’Alcalde contesta que, com sap, la Col·legiata és de la Generalitat de
Catalunya i és la que dóna els corresponents permisos. Tot i això explica
que ho va promoure la secció local d’ERC a Cardona, comptant amb
l’autorització del Museu d’Història, que és el gestor de la Col·legiata. S’ha
posat la bandera negra, a part de l’estelada, perquè tradicionalment era
la bandera dels resistents, i durant la Guerra de Successió els defensors
del castell tenien en la bandera negra el seu símbol de “viurem lliures o
morirem”.

Pel Grup Municipal de CIU:
1. La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, comenta que s’ha
fet aquest ple després de vacances i que ha tingut molt poc contingut.
Esperen que totes les paraules i bones intencions manifestades per l’equip de
govern es puguin materialitzar en fets i que això es reflecteixi en els propers
Plens, ja que cada vegada que se sent que la situació és difícil lamenta que no
es vagi acceptar la col·laboració del grup municipal de CIU i la seva proposta
d’un govern d’unitat. Vol desitjar bona Festa Major a tothom i emplaçar a
l’equip de govern per tal de concretar algun dels temes apuntats en els
propers mesos i, si més no, de cara al proper Ple.
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Per finalitzar, l’alcalde desitja a tothom molt bona Festa Major i els convida a
participar en tots els actes.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-tres hores quaranta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta
que, com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

