ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1/13 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 11 DE GENER DE 2013.
A la Palma de Cervelló, el dia 11 de gener de 2013, essent les 20 hores i 11 minuts, 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 sotasignant secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els
senyors, Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Judith Rubio
Obiols, Josep Maria Llop Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera Planas 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. Informes d’alcaldia.
2. Presa de possessió de la regidora Susanna Fort Mateos.
3. Modificació de l’acord d’aprovació de les mesures organitzatives competència del ple.
4. Modificació de diverses ordenances fiscals. Aprovació provisional.
5. Moció de suport per declarar l’any 2013 com “Any del riu Llobregat”.
6. Precs i preguntes.
Després de prendre possessió del seu càrrec com a regidora, s’incorpora a la sessió plenària la
senyora Susanna Fort Mateos.
1. Informes d’alcaldia.
L’alcalde informa que s’està estudiant la manera de portar el gas natural a la urbanització can
Vidal.
Informa també que no s’ha modificat el tipus de l’IBI, si no que el tipus aplicat és el que resulta
del compliment de la normativa vigent. A més, l’Estat va prohibir la modificació dels tipus.

2. Presa de possessió de la regidora Susanna Fort Mateos.
“Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 30 de novembre de 2012 es va acceptar la
renúncia del senyor José Lombardía Pérez, de la seva condició de regidor de l’Ajuntament de
la Palma de Cervelló i es va declarar vacant un escó de regidor, pertanyent al grup municipal
de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés Municipal.
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit, en data 28 de desembre de 2012, la
corresponent credencial a nom de la senyora Susanna Fort Mateos, que acredita la seva
condició d’electe i aquesta credencial està assentada d’entrada en el registre general municipal
en data 03 de gener de 2013 amb el número 20.
Vist que queda acreditat que la candidata ha presentat la corresponent declaració de béns
patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que li proporcionin ingressos.
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Vist que l’art. 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General,
modificada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, estableix que en el moment de presa de
possessió, els candidats electes hauran de jurar o prometre el càrrec per tal de poder adquirir
la plena condició de regidor.
És pel que es demana a la senyora Susanna Fort Mateos que s’acosti a la mesa i respongui a
les següents preguntes:
“Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat prevista a la
legislació vigent?”
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de Regidora de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Pot ocupar l’escó de regidor.”
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta i demana a la Sra. Susanna Fort
que s’acosti a la mesa per tal de respondre a les preguntes que li formula que són les
següents, i a la qual cosa, respon el següent:
“Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat prevista a la
legislació vigent?”
Sra. Susanna Fort Mateos: “No”
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
Sra. Susanna Fort Mateos: “ prometo per imperatiu legal”.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Dirigint-se a la Sra. Fort, autoritza que ocupi el
corresponent escó de regidor.
A partir d’aquest moment, el Ple ha quedat integrat per deu regidors.

3. Modificació de l’acord d’aprovació de les mesures organitzatives competència del ple.
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES MESURES
ORGANITZATIVES COMPETÈNCIA DEL PLE PER AL MANDAT MUNICIPAL RESULTANT
DE LES ELECCIONS LOCALS DEL DIA 22 DE MAIG DE 2011 (PLE DE 8 DE JULIOL DE
2011)
PROCEDIMENT
Codi: 01.123.11.01
Denominació: Mesures organitzatives competència del ple.
DISPOSICIÓ
Únic. Modificar l’apartat setè de l’acord sobre designació de representants municipals en
òrgans d’altres administracions, en els termes següents:
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- Es designa com a representant municipal al Consell Escolar del CEIP “El Solell”, a la regidora
Susanna Fort Mateos.
- Es designa com a representant municipal al Consorci de Normalització Lingüística, a la
regidora Susanna Fort Mateos.
L’Alcalde
Xavier González Alemany
La Palma de Cervelló, 8 de gener de 2013”

El precedent acord ha quedat aprovat per unanimitat dels membres consistorials
presents.
4. Modificació de diverses ordenances fiscals. Aprovació provisional.
“ACORD DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS (APROVACIÓ
PROVISIONAL)
Amb posterioritat a l’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals municipals que
han de produir els seus efectes a partir del dia 1 de gener de 2013, s’ha produït una sèrie de
fets que comporten la necessitat de l’alteració del règim jurídic vigent d’alguns tributs que no
són meritació anual, cosa que permet que l’entrada en vigor i els efectes de la modificació
normativa no hagi de coincidir amb l’any natural.
En primer lloc, hi ha la problemàtica, pública i notòria, de gran abast social, derivada de les
execucions judicials i hipotecàries que fan a moltes persones perdre l’habitatge en propietat
que constitueix la seva residència habitual. La legislació vigent no ha atès adequadament de
forma explícita aquesta problemàtica en moltes de les seves vessants.
Entre aquestes, es dóna la circumstància que es ve interpretant que l’efecte de l’execució, la
transmissió forçosa del dret de ple domini de l’habitatge, constitueix un supòsit en què es
merita l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (article 104.1 del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, abreujadament, TRLRHL) i que, com que es tracta d’una
transmissió onerosa el subjecte passiu és el propietari executat (article 106.1.b del TRLRHL).
Aquesta interpretació suposa que qui perd la propietat del seu habitatge degut a la conjuntura
econòmica veu agreujada la seva situació amb el fet que se li grava amb un tribut per aquest
fet. A més, la difícil situació de les persones que passen per aquest tràngol comporta que el
pagament de les liquidacions en la major part de casos no puguin ser ateses i acabin sent
declarades fallides.
La reserva de llei per a l’establiment d’exempcions que s’ordena a l’article 9.1 del TRLRHL
prohibeix que l’ordenança fiscal fixi un benefici fiscal en un supòsit com aquell que aquí es
considera.
Interpretem que, tanmateix, considerar que s’ha meritat l’impost no s’ajusta a dret. Tot tribut ha
de gravar una capacitat econòmica. La redacció de l’article 104.1 del TRLRHL delimita molt
clarament que la capacitat econòmica que rep el subjecte passiu és la que resulta de
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el qual percep a través del preu a la
transmissió onerosa. Ara bé, l’executat, quan no rep cap contraprestació dinerària per la
transmissió i queda privat de la seva propietat, clarament no és qui patrimonialitza l’increment
del valor dels terrenys. Per tant, ni tant sols seria possible excloure l’aplicació de l’impost
(supòsit de l’exempció), ja que en realitat l’impost no s’ha meritat perquè no s’ha produït en el
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patrimoni del subjecte passiu la capacitat econòmica que produeix la meritació. L’impost no
s’ha meritat i, per tant, ens trobem davant d’un supòsit de no subjecció.
La inclusió d’aquesta interpretació en l’ordenació del fet imposable no el modifica, sinó que
només el precisa a efectes de la seva seguretat jurídica.
La segona circumstància que requereix la modificació de les ordenances ha estat l’entrada en
vigor de la Llei 12/2012, de 26 de desmbre, de mesures urgents de liberalització del comerç i
de determinats serveis, el dia 28 de desembre de 2012, de conformitat amb la seva disposició
final catorzena. Aquesta llei suposa la substitució de llicències d’activitats de petit comerç i
d’obres per adaptar els locals d’aquests comerços que no requereixin projecte arquitectònic per
règims de comunicació prèvia o declaració responsable. L’ordenança fiscal que requereix
adaptació és exclusivament la número 12, en els termes previstos en aquest acord.
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions següents de les ordenances fiscals
municipals vigents:
Primera. De l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre increment dels terrenys
de naturalesa urbana:
S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 2, amb la redacció següent:
“Es consideren no subjectes a l’impost sobre increment del valor dels terrenys les transmissions
que es verifiquin com a efecte d’execucions judicials o hipotecàries, quan el bé immoble afectat
per l’execució sigui el domicili segons el Padro Municipal d’Habitants:
De l’executat
De qui sigui o hagi estat conjuge de l’executat o que es trobi unit o s’hagi trobat
unit a l’executat per una relació estable de parella i tingui atribuïda la utilització de
l’habitatge per resolució judicial.
Dels descendents de l’executat, sempre que aquest mantingui la potestat o en
tingui atribuïda la tutela o curatela.
Sí s’entendrà subjecte a l’impost quan l’executat percebi productes derivats de l’execució.”
Segona. De l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació de seveis de
control d’activitats i instal·lacions:
La denominació general de l’epígraf 4 definit a l’article 6 queda redactat com següeix:
“4. TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS DE LLICÈNCIA D’ESTABLIMENTS O ACTIVITATS
ESPECÍFIQUES O DE COMUNICACIONS PREVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES NO
COMPRESOS ALS EPÍGRAFS 1, 2 I 3.”
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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 o
resultin afectats, 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.
La Palma de Cervelló, 4 de gener de 2013
Xavier González i Alemany
Alcalde”
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Per unanimitat dels membres consistorials presents es modifica la proposta, que
queda de la següent manera:
“ACORD DE MODIFICACIÓ D’UNA ORDENANÇA FISCAL (APROVACIÓ PROVISIONAL)
Amb posterioritat a l’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals municipals que
han de produir els seus efectes a partir del dia 1 de gener de 2013, s’ha produït una sèrie de
fets que comporten la necessitat de l’alteració del règim jurídic vigent d’alguns tributs que no
són meritació anual, cosa que permet que l’entrada en vigor i els efectes de la modificació
normativa no hagi de coincidir amb l’any natural.
La circumstància que requereix la modificació de les ordenances ha estat l’entrada en vigor de
la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis, el dia 28 de desembre de 2012, de conformitat amb la seva disposició final
catorzena. Aquesta llei suposa la substitució de llicències d’activitats de petit comerç i d’obres
per adaptar els locals d’aquests comerços que no requereixin projecte arquitectònic per règims
de comunicació prèvia o declaració responsable. L’ordenança fiscal que requereix adaptació és
exclusivament la número 12, en els termes previstos en aquest acord.
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions següents de l’ordenança fiscal municipal
vigent:
De l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de control
d’activitats i instal·lacions:
La denominació general de l’epígraf 4 definit a l’article 6 queda redactat com segueix:
“4. TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS DE LLICÈNCIA D’ESTABLIMENTS O ACTIVITATS
ESPECÍFIQUES O DE COMUNICACIONS PREVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES NO
COMPRESOS ALS EPÍGRAFS 1, 2 I 3.”
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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 o
resultin afectats, 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.
La Palma de Cervelló, 4 de gener de 2013
Xavier González i Alemany
Alcalde “

El precedent acord modificat ha quedat aprovat per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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5. Moció de suport per declarar l’any 2013 com “Any del riu Llobregat”.
“MOCIÓ DE SUPORT DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PALMA SEMPRE I DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ PER DECLARAR L’ANY 2013 COM “ANY DEL RIU LLOBREGAT”
El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les comarques de la
seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre territori.
Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el
desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats en el
creixement (augment del consum de recursos naturals, les emissions i residus) han ocasionat
una creixent degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que
formem part.
El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i
social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d'autopistes, carreteres,
línies d'alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense
límits, esculleres, ...
Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa irreconeixibles com
a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la indústria, les
ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus camps de cultiu
sota una forta pressió especuladora.
El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes
ocasions basant-se en models d'intervenció que prioritzen la urbanització de l'espai fluvial. Hem
de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la declaració del
curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, connectat amb altres espais
naturals com son el delta del Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on els pagesos no han
de perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves
aigües.
La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l'Aigua que va entrar en vigor a finals de l'any
2000 i que contempla l'aigua no només com un recurs, sinó també com l'element clau de tot un
ecosistema. Segons això, la gestió de l'aigua s'ha de basar en el respecte al medi ambient, l'ús
sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d'aigua dintre d'una demarcació hidrogràfica.
L'objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudeixin de bon estat ecològic.
Atès la proposta realitzada per algunes entitats cíviques de les poblacions riberenques del
Llobregat; ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats - Projecte Rius, Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Centre d’Ecologia i
projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Despí,
Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de
la Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga VivaEsplugues de Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell Viu, Ateneu
Mulei de Molins de Rei, Associació de veïns de els Conserves de Molins de Rei, Associació
Hàbitats – Projecte Rius, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat,
Plataforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWFBarcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana d’Herpetologia..., reunits
sota el nom de Llobregat SOStenible, per a realitzar tot un seguit d’accions de sensibilització,
d’estudis i de propostes de millora al voltant de la Conca del Llobregat durant l’any 2013
recollides en l’anomena’t “Manifest pel riu Llobregat”.
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Atès la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors del riu
Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús, que
ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades per institucions i entitats diverses però que
fora interessant coordinar i impulsar.
Per aquests motius els grups municipals LPS i Convergència i Unió sotmeten al Ple els
següents:
ACORDS
1. Que l’Ajuntament de La Palma de Cervelló declari l’any 2013 com “Any del riu Llobregat”
amb l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les poblacions
riberenques i que aquest any es dediqui a la difusió de coneixements dels seus valors, que
s’organitzin activitats de divulgació ambiental i es cerquin solucions sobre les problemàtiques i
les oportunitats que ofereix el riu Llobregat al seu pas per la comarca del Baix Llobregat.
2. Que es creï una Comissió del riu Llobregat, mixta, entre administracions i entitats, de
caràcter paritari i basada en la cultura del consens, per tal d’elaborar un programa d’objectius a
assolir i un calendari d’activitats per al 2013 i tenir cura del seu compliment. Aquesta Comissió
s’haurà de crear al llarg de l’any 2012 i l’Ajuntament participarà d’aquesta Comissió amb, al
menys, una persona.
3. Que l’Ajuntament es compromet a donar suport al programa consensuat que surti de la
Comissió del riu Llobregat, participant activament i fent la màxima difusió possible.
4. Que l’Ajuntament transmetrà aquest acord de Ple a les administracions relacionades amb el
riu Llobregat, amb competència sobre el mateix i la seva conca.
La Palma de Cervelló, 8 de gener de 2013”

La precedent moció ha quedat aprovada per unanimitat dels membres consistorials
presents.
6. Suspensió de les liquidacions de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Abans de la votació de l’acord, es sotmet a votació la urgència d’introduir aquesta proposta en
l’ordre del dia, la qual queda aprovada per unanimitat dels membres consistorials.
“PROPOSTA D’ACORD DE SUSPENSIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE
INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
MOTIVACIÓ
Atès que s’ha eliminat el 1r apartat de l’acord inclòs en el 4t punt de l’ordre del dia per tal que es
pugui elaborar el corresponent informe jurídic sobre la legalitat o no de la proposta.
Atès que és intenció de tot el consistori evitar el perjudici econòmic causat als veïns de la Palma
subjectes a una execució hipotecària mentre no es prengui una decisió al respecte en el ple
municipal.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
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Únic.- Suspendre les liquidacions de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana que derivin com a causa una execució hipotecària fins la celebració del
proper ple ordinari.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 11 de gener de 2013”

El precedent acord ha quedat aprovat per unanimitat dels membres consistorials
presents.
7. Aprovació del compte general de l’ajuntament de la Palma de Cervelló de 2011.
Abans de la votació de l’acord, es sotmet a votació la urgència d’introduir aquesta proposta en
l’ordre del dia, la qual queda aprovada per unanimitat dels membres consistorials.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2011.
MOTIVACIÓ
Atès que la comissió especial de comptes, en data 11 de gener de 2013, ha dictaminat
favorablement a l’elevació al ple dels comptes generals de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló
de 2011, 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 2011.
Segon.- Notificar aquest acord, juntament el contingut del compte general, a les
administracions competents.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 11 de gener de 2013”

Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors
senyors Xavier González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca,
David Serlavós Serra, Judith Rubio Obiols i Susanna Fort Mateos.
Han votat en contra els 4 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i
Planas, Judith Menal i Tolsa i Maria Beatriz Gallego Rico.
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8. Precs i preguntes.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: felicita el
regidor sortint, senyor José Lombardía, i dóna la benvinguda a la nova regidora, senyora
Susanna Fort. Afirma que ser regidor és un sacrifici. També prega que es faciliti al seu grup la
informació necessària per poder fer la seva funció com a oposició. Exposa que no s’havia
passat cap proposta sobre la plusvàlua i que s’hauria d’haver fet; manca la documentació
essencial per assistir al ple. Es podrien prendre accions legals al respecte, però no ho faran
perquè això no contribueix al bon funcionament del ple. Esperen que no es torni a repetir
aquesta situació.
Xavier González Alemany, alcalde: explica que esperen que la Susanna Fort aporti la seva
experiència personal i professional per millorar el funcionament de l’ajuntament. Respecte la
informació que li manca al grup de l’oposició, afirma que no s’ha donat cap ordre per ocultar-los
informació, però que prendran les mesures oportunes perquè la documentació arribi a
l’oposició.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta, en
relació a la urbanització Can Vidal, sobre la subvenció per a les inversions a la urbanització, la
moció que van presentar per incloure-la al ple i si pot assistir a la reunió amb l’entitat de
consevació.
Miquel Sigalat Navarro, secretari interventor: respon que la sol.licitud d’incloure un punt a
l’ordre del dia relatiu a la subvenció de Can Vidal s’ha desestimat entenent que es demanava la
incorporació d’un romanent de crèdit de l’exercici passat, sent això una competència de
l’alcalde.
Xavier González Alemany, alcalde: respon que s’estudiarà la possibilitat que puguin assistir a
la reunió amb l’entitat de conservació de la urbanització, modificant la composició de la
comissió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 3 minuts, el Sr. alcalde aixeca
la sessió de la qual, com a secretari interventor, estenc aquesta acta.
El secretari interventor
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