ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2013
A la Palma de Cervelló, el dia 15 de novembre de 2013, essent les 20:03 hores, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Xavier González Alemany, i
assistits per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els
senyors, Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Judith Rubio
Obiols, Susanna Fort Mateos, Josep Maria Llop Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera
Planas, Ma. Carmen Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes anteriors
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2014
3. Proposta de ratificació de l’aprovació del marc pressupostari 2014-2016
4. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del compte general de la corporació de l’exercici
2012
5. Proposta d’adquisició a títol de compravenda de la finca 1.087 situada a l’avinguda de
Catalunya, 134, per destinar-la a magatzem de la brigada municipal.
6. Donació de compte del Decret 568/2013, de 12 de setembre
7. Proposta d’adhesió al “Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits
judicials de Catalunya”, publicat al DOGC de 2 d’agost de 2013
8.- Punt per urgència
9. Precs i preguntes
1. Aprovació d’actes anteriors
- Ple ordinari número 5, de 13 de setembre de 2013
L’alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat dels presents.
2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2014
“PROPOSTA D’APROVACIÓ
ORDENANCES FISCALS

PROVISIONAL

DE

LA

MODIFICACIÓ

DE

LES

El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

1

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, aquesta previsió justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels.
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
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•
•
•

general (correspon amb l’Ordenança fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de
Barcelona).
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, estintolament, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i
d’altres motivats per espectacles públics i grans transports.
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per instal·lació de portades,
aparadors i vitrines i per instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013:
•
•
•
•
•
•

•

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general (correspon amb l’Ordenança fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de
Barcelona).
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per instal·lació de portades,
aparadors i vitrines i per instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
(correspon amb l’Ordenança fiscal núm. 14 aprovada per la Diputació de Barcelona).

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i el text de les ordenances fiscals detallades seguidament:
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
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•

•

Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general (correspon amb l’Ordenança fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de
Barcelona).
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per instal·lació de portades,
aparadors i vitrines i per instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
(correspon amb l’Ordenança fiscal núm. 14 aprovada per la Diputació de Barcelona).

Cinquè.- Derogar les ordenances fiscals número 16, reguladora de la taxa per prestació de
serveis d’ensenyament especials en establiments municipals, i número 21, reguladora de la
taxa de subministrament d’aigua, reordenant la numeració de les ordenances fiscals amb
numeració posterior.
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe en
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.”
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta pel vot a favor dels 6 regidors de LPS i el vot
en contra dels 5 regidors de CiU.
Intervencions: Joan Gràcia diu que hi ha poques modificacions, només els retocs predefinits
pels models d’ordenances de la DIBA. Allò més rellevant és que no s’incrementa el tipus de
l’IBI i no hi haurà increment de l’IBI. Quan s’aprovi el pressupost s’aprovaran ajuts socials
relatius a les taxes i impostos. En l’IAE s’afegeix una bonificació per a les empreses que
mantinguin l’ocupació el 2014. Judith Menal manifesta que és cert que hi ha poques
modificacions, però remarca que es podria abaixar el tipus de l’IBI. Caldria fer reduccions en
impostos per deixar respirar la gent.
3. Proposta de ratificació de l’aprovació del marc pressupostari 2014-2016
“PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’ACORD QUE L’ALCALDE ELEVA AL PLE
PROCEDIMENT
Codi: 03.301.14.01
Denominació: Marc pressupostari 2014-2016
Atès que la Junta de Govern Local va prendre en data 30 de setembre el següent acord:
“MOTIVACIÓ
Atès que d’acord amb l’ORDRE HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, cal procedir a l’aprovació
d’un marc pressupostari fins al pressupost de l’any 2016. Aquests marcs pressupostaris
s’hauran de tenir en compte a l’hora de l’elaboració dels futurs pressupostos justificant
sempre les desviacions sobre les seves previsions.
L’anunci de la data límit per enviar aquesta informació al Ministerio de Hacienda y
administraciones públicas fa necessària l’aprovació per part de la Junta de Govern de
l’acord, amb posterior ratificació per part del Ple Municipal. A més, tot i que el Ple té
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delegades totes les funcions delegables en la Junta de Govern Local es creu necessària la
ratificació del present acord pel Ple Municipal.
Les previsions incloses en el pla es fonamenten en el manteniment de les despeses i els
ingressos municipals, així com la despesa destinada a amortització de préstecs, amb
l’objectiu de reduir la ràtio d’endeutament.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa a la Junta de Govern local que, actuant per delegació seva, adopti l’acord
següent:
PRIMER.- Aprovar les previsions pressupostàries que s’adjunten com a annex al present
acord.
SEGON.- Habilitar al Sr. Secretari-interventor de la corporació per a la tramitació i enviament
de les previsions mitjançant l’Oficina Virtual de Coordinación Finaciera con las Entidades
Locales.
TERCER.- Sotmetre els presents acords a ratificació per part del Ple en la propera sessió
que se celebri.
La Palma de Cervelló, 30 de setembre de 2013
L’alcalde
Xavier González i Alemany”
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Ratificar l’acord adoptat relatiu a l’aprovació dels escenaris pressupostaris.”

Votació: a favor els regidors de LPS i en contra CiU.
Intervencions: l’alcalde diu que és un nou requeriment derivat de l’increment de control als
ens locals. La previsió és un creixement zero.
4. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del compte general de la corporació de
l’exercici 2012
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2012
MOTIVACIÓ
Atès que la comissió especial de comptes, en data 12 de juliol de 2013, ha dictaminat
favorablement l’elevació al ple dels comptes generals de l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló de 2012, per a la seva aprovació definitiva.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de 2012.
Segon.- Notificar aquest acord, juntament amb el contingut del compte general, a les
administracions competents.”
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Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta pels vots a favor dels 6 regidors de LPS i el
vot en contra dels 5 regidors de CiU.
Intervencions: Judith Menal diu que voten en contra no perquè es cregui que està malament
tècnicament sinó perquè no estaven d’acord amb els pressupostos.
5. Proposta d’adquisició a títol de compravenda de la finca 1087 situada a l’avinguda
de Catalunya, 134, per destinar-la a magatzem de la brigada municipal.
“PROPOSTA D’ADQUISICIÓ A TÍTOL DE COMPRAVENDA DE LA FINCA 1087 SITUADA
A L’AVINGUDA DE CATALUNYA, 134, PER DESTINAR-LA A MAGATZEM DE LA
BRIGADA MUNICIPAL
Vist que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en data 29 de juny de 2004 va formalitzar un
contracte privat de comodat relatiu a un local per destinar-lo a magatzem provisional de la
brigada municipal.
Vist que en data 26 de maig de 2012 l’empresa EDESCO, SL reclama la restitució i ús de
l’esmentat local per liquidació de la societat.
Vist que, a petició de l’alcalde, l’assessor municipal Josep González Ballesteros en data 6
d’agost de 2012 ha emès informe jurídic, i l’arquitecte assessor municipal, Xavier Carrascal
Frias, en data 23 de setembre de 2013, ha emès informe justificatiu, ambdós sobre la
possible adquisició de la finca.
Atès que la Direcció General d’Administració Local en data 28 d’octubre de 2013 ha emès
informe favorable sobre l’adquisició directa de l’esmentada finca.
Vist que la Junta de Govern Local en data 4 de novembre de 2013 va acordar elevar al ple
els acords que es detallen a continuació.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adquirir a títol de compravenda la finca 10.187 situada a l’avinguda de Catalunya,
núm. 134, propietat d’EDESCO, SL per un import de 165.922,39 (cent seixanta-cinc mil noucents vint-i-dos amb trenta-nou) euros.
Segon.- Finançar l’esmentada compra mitjançant subvenció atorgada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona dins del Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial 20122015, amb càrrec a l’aplicació del pressupost de despeses 151621.00 del pressupost
municipal.
Tercer.- Inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i a l’inventari municipal, un
cop formalitzada la compravenda en escriptura pública, i realitzar la declaració d’obra nova a
fi i efecte que consti als mateixos registres.
Quart .- Facultar l’alcalde per signar l’escriptura pública i la realització de tots els tràmits
necessaris per la plena adquisició i inscripció de l’adquisició de la finca objecte del present
acord.”
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta pels vots a favor dels 6 regidors de LPS i
l’abstenció dels 5 regidors de CiU.
Intervencions: el Sr. Llop diu que s’abstindran perquè no hi han participat. Xavier González
diu que ha estat la millor opció ateses les circumstàncies urbanístiques del municipi i les
necessitats.
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6. Donació de compte del Decret 568/2013, de 12 de setembre
“DECRET DE L’ALCALDIA 568/2013
PROCEDIMENT
Codi: 1.111.11
Denominació: Contractació laboral d’una auxiliar de biblioteca
MOTIVACIÓ
La treballadora municipal Marta Garcia Navarro, auxiliar de biblioteca en horari de tardes,
es troba de baixa per incapacitat temporal des del dia 5 d’agost de 2013.
El nombre d’usuaris de la Biblioteca Municipal es veu incrementat a l’inici del curs escolar,
per la qual cosa es fa urgent i necessari substituir temporalment aquest lloc de treball.
La tècnica de Cultura i responsable de la Biblioteca Municipal, Esther Ximénez Martínez, ha
emès un informe on proposa a l’alcalde la contractació de la Sra. Rosa Fernández Gras per
cobrir de forma interina la substitució de Marta García Navarro.
DISPOSICIÓ
L’alcalde resol:
Primer.- Determinar que la contractació d’un auxiliar de biblioteca és un cas excepcional i
necessari i per tant s’ha de cobrir de forma urgent i interina, ja que les seves funcions són
necessàries durant el curs escolar. Aquesta contractació es considera una de les excepcions
determinades en l’article 23.dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2013.
Segon.- Contractar Rosa Maria Fernández Gras, amb DNI 36961722D, com a auxiliar de
biblioteca, per substituir temporalment l’auxiliar de biblioteca, Marta García Navarro, de
baixa per incapacitat temporal, en els següents termes:
-

Modalitat: Laboral. Contracte d’interinitat per substitució.
Jornada: Parcial, al 53,33 %, en horari de tardes, de 16:00 a 20:00 hores.
Categoria: Auxiliar biblioteca
Data d’inici: 12 de setembre de 2013
Durada: Mentre perduri la situació d’incapacitat temporal de la treballadora Marta
García Navarro.
Retribucions: Salari base de 825,80 euros/mes, corresponents a la part proporcional
segons jornada complerta de 1.548,47 euros/mes, i dues pagues extraordinàries
d’igual import.”

El ple es dóna per assabentat.
7. Proposta d’adhesió al “Protocol d’execució de les diligències de llançament als
partits judicials de Catalunya”, publicat al DOGC de 2 d’agost de 2013.
“PROPOSTA D’ADHESIÓ AL “PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA”, publicat al DOGC de
2 d’agost de 2013
La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Departament de Justícia, les quatre

7

diputacions provincials, el Consell del Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Consell del
Col·legi de Procuradors de Barcelona van signar el passat 5 de juliol un protocol d’actuació
pels casos de llançament a Catalunya.
L’objectiu d’aquest protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de
les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del TSJC
i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar a millorar la situació de les famílies o
persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un
procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
El fet que el nostre Ajuntament s’adhereixi al protocol comportarà que es pugui donar una
resposta més ràpida i eficaç als afectats pels casos de llançament que es produeixin en el
terme municipal de la Palma de Cervelló, i així s’informarà amb major celeritat al jutjat de la
situació en què es troben les persones afectades i alhora es permetrà més temps per buscar
alternatives a aquestes situacions.
És per això que es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-nos al “Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits
judicials de Catalunya” signat en data 5 de juliol de 2013.
Segon.- Aquest Ajuntament de la Palma de Cervelló es compromet a complir amb tot allò
que disposa l’esmentat protocol.
Tercer.- Per realitzar les actuacions que es derivin del protocol, l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló actuarà mitjançat els Serveis Socials.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.”
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat dels regidors presents.
8.- Punt per urgència
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST “EL MÓN HO HA DE SABER”, PROPOSAT
PER L’ANC I PRESENTAT PELS GRUPS DE CIU I LPS.
Catalunya es prepara per commemorar el tricentenari d'una derrota. Una gran derrota que
va comportar la pèrdua de les llibertats nacionals, la desaparició de les institucions del país i
una enorme onada repressiva en tots els àmbits destinada a anorrear-nos com a poble.
Tres-cents anys més tard, però, aquesta derrota, que tants patiments ha causat a tantes
generacions de catalans, ja només pot ser percebuda com una gran victòria. Perquè, tres
segles després del desastre de 1714, Catalunya no només no ha perdut la seva consciència
nacional, sinó que, al contrari, aquesta és més viva que mai. En aquest sentit, el nostre país
és avui a prop d'una llibertat que només podem entendre com a capacitat de decidir, de
manera lliure i democràtica, el nostre futur.
I a les portes d'aquest procés decisiu, cal que expliquem al món que el desig dels catalans
de ser amos del nostre propi destí no és una dèria sorgida del no-res en el marc d'una crisi
econòmica brutal. Cal que expliquem al món que la nostra nació té mil anys d'història i que
el desig de llibertat dels catalans ha perdurat des d'aquell fatídic 11 de setembre de 1714.
El món ha de saber que el futur de Catalunya no va en contra de res ni de ningú, i que la
seva llibertat contribuirà a fer un món una mica més lliure.
Per això, amb la col·laboració dels catalans de dins i de fora del país, hem creat una base de
dades amb els noms i les adreces de les 10.000 persones més influents del món. Pensem
que és imprescindible que totes elles coneguin de primera mà què és Catalunya i quines són
les causes que han dut al procés d'emancipació actual. Ens proposem fer arribar al seu
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domicili o al seu lloc de treball un llibre molt especial que SÀPIENS ha preparat per a aquest
projecte i que explica de manera amena i divulgativa el camí de Catalunya cap a la llibertat.
Perquè som molt conscients que ningú no defensa una causa que desconeix.
Aquest Ajuntament amb la voluntat de ser un ambaixador de la causa catalana al món,
volem participar en aquesta campanya.
Entre tots ho hem de fer possible.
És per tot això que proposem al ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló els següents
acords:
Primer.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-nos a aquest Manifest.
Segon.- Assumir la aportació de 100 euros per a l’adquisició de 10 exemplars de la revista
SAPIENS, 5 per fer arribar a 5 personalitats influents del món i resta per al propi Ajuntament.
Votació: l’alcalde declara aprovada la inclusió d’aquest punt de l‘ordre del dia per unanimitat
dels regidors presents i la l’aprovació de la proposta també per unanimitat dels regidors
presents.
9. Precs i preguntes
Judith Menal pregunta quan començaran les obres de l’av. de Catalunya, les de Can Vidal i
el per què de la diferència en la quota fixa de la tarifa de l’aigua. Joan Gràcia diu que les
obres de l’av. de Catalunya començaran després de festes. En relació a la segona pregunta,
l’alcalde respon que l’inici de les obres s’ha allargat perquè s’ha intentat arribar a un acord
amb els veïns, però no ha estat possible. Les obres s’iniciaran tan aviat com puguin les
empreses implicades. Per part de l’Ajuntament no hi ha cap impediment. I es respectarà el
mecanisme de finançament ja definit. En relació a la quota diferenciada, Joan Gràcia diu que
la raó és històrica, però que s’estudiarà el tema.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21 hores i 10 minuts, el Sr. alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde

El Secretari interventor
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