AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
08503 (OSONA)

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

7/2017
Ordinari
11/10/17
A les 19:30h.
Sala de Plens de la Casa Consistorial de Sant Bartomeu del Grau

Assistents
Alcalde

Emili Benito Sayol (SBiALB)

Regidors

Josep Salvans Crespi (SBiALB)
Xavier Puig Fernández (SBiALB)
David Puyol Pérez (Ixsbg)
Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)
Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

Excusa la seva assistència:
Judit Musoll Pascuet (CiU)
ORDRE DEL DIA
12345678-

Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 06/09/17
Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 3r trimestre de 2017
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de remodelació del C/ Vell
Adequació de les retribucions del personal per l’exercici 2017 segons la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat
Donar compte de la liquidació de l’exercici 2016
Ratificació del decret d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions
Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part de la policia el
dia 1 d'octubre a Catalunya
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
Oberta la sessió per la Presidència a les 19:30 hores s'ha obtingut el quòrum de la
totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi la secretària
interventora accidental, M. Roser Prat Corominas, que certifico.
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1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 06/09/17
Vista l’acta de la sessió del Ple municipal de data 6 de setembre de 2017, de la qual se
n'ha lliurat còpia a tots els membres del Ple amb anterioritat a aquesta sessió.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
- Aprovar l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al dia 6 de setembre de
2017.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

2- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DICTATS DURANT EL 3R
TRIMESTRE DE 2017
Es dóna compte al ple dels decrets dictats durant el 3r trimestre de 2017, dels quals,
amb anterioritat a aquesta sessió se n’ha lliurat còpia a tots els membres del Ple,
quedant-ne així assabentats tots els membres del plenari municipal.

3- APROVACIÓ DEL PLA DE
REMODELACIÓ DEL C/ VELL

SEGURETAT

I

SALUT

DE

L’OBRA

DE

Vist que la UTE ISEOVA S.L. I PASQUINA S.A. adjudicatària de l’obra anomenada
”REMODELACIO INTEGRAL CARRER VELL” ha presentat en aquest ajuntament el
corresponent Pla de Seguretat i Salut de l’obra esmentada.
Vist que l'arquitecta Sra. Imma Pujol Molist, responsable de coordinació de seguretat en
la fase d'execució d'obra, en data de 6 d’octubre de 2017 emet l'informe que es
transcriu:
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A la vista del informe que precedeix, al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra ”REMODELACIO INTEGRAL
CARRER VELL”, redactat per l’adjudicatària U.T.E. ISEOVA S.L. I PASQUINA S.A.
SEGON.- Comunicar la resolució que precedeix a la tècnica responsable de coordinació
de seguretat en la fase d'execució de l'obra Sra. Imma Pujol Molist i a la UTE ISEOVA
S.L. I PASQUINA S.A.

Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra
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4- ADEQUACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL PER L’EXERCICI 2017
SEGONS LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
Vist que d’acord amb les previsions de l’article 18.Dos de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat (LPGE), que té caràcter bàsic, les retribucions dels empleats al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva
antiguitat.
Vist que pel que fa als diferents tipus de personal que existeix a l’administració pública
s’estableix el següent:
Personal funcionari :
Els imports a percebre en concepte de sou, triennis i complement de
destinació venen fixats per aquesta llei i, segons l’EBEP i el conjunt de la
normativa de funció pública, han de ser els mateixos per a totes les
administracions. Segons ’apliquen aquest mes de setembre, amb efectes
retroactius des de l’1 de gener de 2017.
Així doncs, els imports de sou i triennis dels funcionaris, referits als 12 mesos de
l’any, consten publicats a l’article 18 .Cinc.1 de la LPGE:

Els imports de sou i triennis de les dues pagues extres, que són iguals per juny i
per desembre, es publiquen a l’article 18.Cinc.2.

El complement de destinació es percep d’acord amb la taula que, per cadascun
dels 30 nivells, es publica a l’article 22.U.C de la LPGE.
Personal laboral:
Al personal laboral amb estructura equiparada (total o parcialment) se li aplica
els imports de sou, triennis i complement de destinació de la mateixa manera
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que es fa amb el personal funcionari i pel que fa a la resta de conceptes, s’aplica
el mateix criteri per analogia.
Al personal laboral que no té estructura equiparada:
Respectant el límit global de l’increment de l’1% de la massa salarial previst a
l’article 18.Quatre, la seva distribució es concretarà pel ple de la corporació.
Membres electes amb dedicació exclusiva i parcial
D’acord amb les previsions de la Disposició Addicional 32 de la LPGE de 2017,
s’actualitzen els imports màxims de les seves retribucions, segons va establir en
el seu dia l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local en la
redacció donada per la Llei 27/2013:

Caldrà acordar l’increment dels imports fixats pel ple de la corporació a l’igual
que la data d’efectes d’aquest increment
Vist que per altra part, l’article 18.Vuit, indica que els acords, convenis o pactes que
impliquin creixements retributius superiors als fixats a l’apartat 18.Dos hauran
d’experimentar l’oportuna adequació, esdevenint inaplicables aquelles clàusules que s’hi
oposin, i que per tant s’hauran d’aprovar pel ple.
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Pel que fa al personal funcionari, s’aprova incrementar en un 1% el
complement específic, o als factors que l’integren, així com a qualsevol altre
complement personal o de lloc assignat, la productivitat, o concepte equivalent i els
complements personals transitoris d’acord amb el seu propi règim.
SEGON.- Pel que fa al personal laboral amb estructura equiparada (total o
parcialment) se li aplicarà en tots els conceptes, a més del sou, triennis i complement de
destinació, el mateix criteri que al personal funcionari per analogia, l’increment d’un 1%.
TERCER.- Pel que fa al personal laboral que no té l’estructura equiparada tots els
conceptes salarials s’incrementaran l’1%.
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QUART.- Pel que fa als plans d’ocupació i/o d’altres llocs vinculats a subvencions,
que NO tenen estructura equiparada, es mantindrà la retribució pactada en el
contracte.
CINQUÈ.- Pel que fa als membres electes amb dedicació exclusiva i parcial s’aprova
l’increment de l’1% i data d’efectes des del dia 1 de gener de 2017, quedant els imports
fixats de la següent manera:
Càrrec

Dedicació

Nova retribució anual

Distribució en nombre de pagues

Alcalde

75%

13.260,60 €

1.105,04 € x 12 pagues

Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

5- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016
Es dóna compte del Decret de l'alcalde 167/2017 de 10 d’agost de 2017, que
textualment disposa:
“Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2016, formulada per la
Intervenció en compliment del que disposa l'article 89 del Reial Decret 500/1990 de 20
d'abril.
Conseqüentment, la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 1.262.884,02,- euros,
descomptats els saldos de dubtós cobrament.
Després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers i de
l’elaboració d’un estat comprensiu de les operacions de la Liquidació del Pressupost
que poden incorporar-se al pressupost immediat següent i que ascendeix a la quantitat
total de 647.626,30,- euros, cal especificar que el seu finançament queda distribuït de la
següent manera:
1.

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat: 137.299,96,euros (per romanent afectat a despeses que tenen un finançament aliè específic).

2.

A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals: 93.598,75,- euros (per
les despeses incorporades finançades amb aportació municipal).

3.

A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats romanents:
416.727,59,- euros.
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D’aquesta manera, de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el següent
Romanent disponible:
Romanent de tresoreria total
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Quantitat utilitzada a càrrec del romanent de tresoreria per
despeses generals
Romanent disponible

1.262.884,02
137.299,96
1.314.959,61
93.598,75
1.221.360,86

De conformitat amb el que es disposa en els esmentats articles, per la present,
RESOLC:
Aprovar la següent liquidació:
Resultat Pressupostari:
1.
2.
3.
4.
5.

(+) DRETS RECONEGUTS NETS
(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(+) Crèdits finançats amb romanent general
(+) Desviacions de finançament negatiu
(-) Desviacions de finançament positiu
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.114.478,49
972.821,06
141.657,43
49.314,28
30.343,38
46.282,12
175.032,97

De l'esmentada liquidació es dedueix el següent Romanent de Tresoreria:
1. (+) Fons líquids
1.187.761,70
2. (+) Drets pendents de cobrament
390.746,68
(+) del pressupost corrent
261.320,32
(+) de pressupostos tancats
124.813,97
(+) d'operacions no pressupostàries
4.612,39
3. (-) Obligacions pendents de pagament
74.173,22
(+) del pressupost corrent
19.858,22
(+) de pressupostos tancats
6.463,97
(+) d'operacions no pressupostàries
47.851,03
4. (+) Partides pendents d'aplicació
0,00
(-) cobraments efectuats pendents
0,00
d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents
0,00
d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
1.504.335,16
II. Saldos de cobrament dubtós
52.075,59
III. Excés de finançament afectat
137.299,96
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
1.314.959,61
“
El Ple en queda assabentat.
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6- RATIFICACIÓ
DEL
DECRET
D’ADHESIÓ
A
LA
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

CONTRACTACIÓ

Es procedeix a donar lectura al decret de l'alcaldia 199/2017 de 25 de setembre de
2017 per la seva ratificació:
“ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis.
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què
es portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de
gestió de procediments i econòmic.
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau d’adherir-se al citat conveni
i que l’any 2018 preveu una despesa estimada de 500,00 € per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions
locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes
d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes
del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a
terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau al conveni de
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació
de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del
qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions
que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades
per l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels
30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
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Bartomeu del Grau, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les
seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de
Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada
informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ENS (Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau) preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 500,00 €, IVA
inclòs, per al lot que tot seguit es detalla:
Adhesió
X

Lot

Import/any (€)

1

Veu i dades en ubicació fixa

€

2

Telecomunicacions mòbils de veu i dades

500,00 €

Total

500,00 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa al Sr. Emili Benito Sayol, alcalde, en
representació de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau per realitzar els tràmits i
adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.
SISÈ. Ratificar aquesta resolució en el proper Ple que es reuneixi.”

Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

7- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER
PART DE LA POLICIA EL DIA 1 D'OCTUBRE A CATALUNYA
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que
van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau,
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia
1 d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
Es sotmet la moció a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra
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8- PRECS I PREGUNTES
Abans de donar entrada a les preguntes dels regidors, l’alcalde informa del següent:
-

Està previst que la font que es va treure de la Plaça Dr. Griera es col·loqui al final
del C/ Nou.

-

S’està valorant la possibilitat d’entrar al programa d’acull que va venir a presentar
l’Associació Cooperació Osona Sahara.

-

S’ha reparat una part del C/ de Dalt, obres que s’han executat per part d’Arenes i
Graves Castellot a compte de la millora ofertada per l’execució de les obres de la
Plaça Dr. Griera.

-

S’ha redactat un esborrany de conveni amb el Bisbat de Vic per arranjar la zona
verda i accés a l’església parroquial i canalitzar les aigües pluvials.

L’alcalde dóna la paraula als regidors per formular les seves preguntes:
- Precs i preguntes formulats pel regidor David Puyol:
1- Demana si a la Plaça Dr. Griera s’ha pogut valorar la possibilitat d’instal·lar-hi algun
mitjà per evitar envair amb cotxe la zona de la sorra.
L’alcalde respon que està previst que en breu s’hi puguin col·locar unes pilones per
protegir l’espai de la sorra, les quals aniran a joc amb el mobiliari existent a la plaça.
2- Demana si se sap si tots els projectes dels estudiants d’arquitectura ja s’han acabat.
L’alcalde informe que varen quedar que quan haguessin acabat ens ho
comunicarien i vindrien a fer una presentació final de tots els projectes.
3- Demana si des de l’ajuntament es té coneixement de quina és la situació en què es
troben les naus de la fàbrica, si estan llogades o no.
L’alcalde comenta que no s’ha comunicat res per part de la propietat ni de cap
llogater que hi pugui haver.
4- Pregunta com s’ha solucionat el problema dels contenidors de deixalles situats a la
zona d’Alboquers.
L’alcalde exposa que els contenidors s’han retirat i se n’han col·locat uns altres dins
una finca privada que utilitzen alguns veïns. Els altres ho tiren al poble.
El regidor Josep Salvans afegeix que va ser un problema que va costar molt de
solucionar perquè no es posaven d’acord. Fa saber també que en el balanç anual
que fa Consell Comarcal de la recollida al municipi sempre era un problema la zona
d’Alboquers. Juntament amb Recollida de Residus s’està valorant la possibilitat de
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fer una campanya de reciclatge adreçada a tot el municipi per recordar als veïns la
importància de reciclar i la penalització que suposa el fet de no fer-ho correctament.
El regidor Xavier Puig proposa si es podria buscar la manera d’incentivar a la gent a
través de la deixalleria mòbil tal i com es fa en altres municipis al què el regidor
Josep Salvans respon dient que ho plantejaran a Recollida de Residus.
5- Demana si es podria considerar la possibilitat d’aconseguir un nou equip de música
per tenir-ne un de fix al casal i un altre que fos mòbil per deixar.
L’alcalde respon que s’estudiarà la proposta.
- Precs i preguntes formulats per la regidora Sandra Carrera:
1- En relació al tema de les fonts, demana si tal i com ja havien parlat anteriorment,
s’instal·larà una font a la zona verda de davant l’escola La Monjoia.
L’alcalde comenta que s’ha mirar primer tot el tema de com fer-hi arribar l’aigua.
2- Demana si s’ha fet una valoració de com ha anat la temporada d’estiu de les
piscines municipals.
L’alcalde contesta que s’està estudiant si es repara la piscina petita, perquè, tal i
com explica el regidor Xavier Puig, la fuita d’aigua no ve del vas sinó d’un tub
exterior.
El regidor Josep Salvans intervé per comentar que s’haurà d’esperar a rebre
l’informe de la Diputació de Barcelona que fa anualment, on valoren quines són les
necessitats més urgents a millorar abans de decidir on s’actua.
El regidor David Puyol demana si s’ha tingut en compte la possibilitat de rebaixar la
fondària de la piscina gran per estalviar costos.
L’alcalde respon que ja s’havia valorat aquesta opció però que requereix una gran
inversió.
-

Intervenció del regidor Xavier Puig pel que fa al tema d’esports:
Informa que a finals d’octubre es celebrarà un torneig de tennis pel que és necessari
la reparació de la pista de tennis del costat del camp de futbol.
Fa saber també que s’està buscant la manera de poder adquirir un nou joc de bitlles
catalanes, que aproximadament valen uns 400 euros.

I sense més assumptes a tractar i essent les 20:15h l'alcalde aixeca la sessió, de la qual
jo, la secretària interventora accidental, estenc aquesta acta.
La secretària interventora acctal.

L'alcalde
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