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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 
DE 27 DE NOVEMBRE DE 2012 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 27 de novembre, a les 19:35 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents: 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez , 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 3er Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Sscretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació i el Sr. Daniel Collado Mena, coordinador d’Informàtica. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i 
Unió 
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ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ 
 
Es sotmet a votació la urgència de la sessió i s’aprova per 12 vots a favor ( 4 d’ICV-

EUA, 3 del PPC, 3 d’UC-Reagrupament, 1 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 3 

abstencions (3 del PSC). 

 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ, PLANTILLA PER L’EXERCICI DE 2012 I MODIFICACIÓ DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 

Vist el projecte de Pressupost General de la corporació per a l’exercici 2012, plantilla 
de personal i modificació de relació de llocs de treball.    
 

Vist allò que disposen els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el 
RD 500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa 
aplicable. 
 

Vist allò que disposen els articles 74 de Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, 90 Llei 
7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 25 i ss. del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 

Vist l’informe preceptiu de la Intervenció Municipal núm. 23/12 de 23 de novembre de 
2012. 
 

Vist l’informe de la Secretaria General núm. 24/2012 de 23 de novembre de 2012. 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de 26 de novembre de 2012 
 

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció  dels següents 
 

 

ACORDS 
 

Primer.- Deixar sense efecte els ajustos al pressupost prorrogat i les modificacions 
pressupostàries que tot seguit es detallen per trobar-se incloses dins el pressupost 
inicial: 
 

          EXPEDIENT ASSUMPTE 

2222/3/12 Modificació pressupost  2/2012 i 3/2012  

2222/5/12 Modificació pressupost  6/2012 i 7/2012  

2222/10/12 Modificació pressupost  4/2012  

2222/17/12 Modificació pressupost  9/2012 i 10/2012  
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Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació i la plantilla per 
l’exercici de 2012 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del 
contingut establert al RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent 
 
 

RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2012 

CAPITOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.852.850,00 

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 40.000,00 

CAPITOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.733.348,69 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.289.418,74 

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 302.000,00 

OPERACIONS CORRENTS 16.217.617,43 

CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS 173.422,00 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 130.080,57 

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS 3.880,00 

CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS 555.000,00 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 862.382,57 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.080.000,00 

   RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL 5.966.621,87 

CAPITOL 2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS 5.021.260,41 

CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES 192.008,82 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.783.832,09 

OPERACIONS CORRENTS 13.963.723,19 

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS 2.377.950,31 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 92.949,20 

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS 3.880,00 

CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS 641.497,30 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.116.276,81 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.080.000,00 
 

 
Tercer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball, segons document 
adjunt. 
 

Quart.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. L´expedient es considera 
definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas 
contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 

Cinquè.- El Pressupost General i plantilla definitivament aprovats, amb o sense 
modificacions sobre l’inicial, serà inserit resumit per capítols en el BOP de Barcelona. 
Del pressupost general i plantilla definitivament aprovat es remetrà còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. La remissió es realitzarà 
simultàniament a l’enviament al BOP de Barcelona. 
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Sisè.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició del 
públic, a efectes informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització de 
l’exercici. 
 
Setè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació de 
llocs de treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  
Pressupost municipal per l’any 2012. 
 

Vuitè.- Comunicar aquest  acord al departament de Recursos Humans i als 
representants legals dels treballadors. 
 
El Sr. Alamán diu que es tracta d’un pressupost que ha estat objecte d’una audiència 

pública, dues comissions informatives i una junta de portaveus; comenta que malgrat 

s’aprova amb retard, aquest retard resulta d’utilitat perquè porta nous ingressos, noves 

despeses i noves inversions i així l’1 de gener entrarà en vigor un pressupost prorrogat 

que contindrà una actualització de la tasca municipal.  

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Baraza  

El Sr. Alamán continua explicant que és un pressupost amb un increment d’un 26%, 

matisant que al pressupost del 2011 moltes inversions es van realitzar per via de la 

modificació de crèdit, i que els ingressos corrents ascendeixen a 16.217.617,43 € i els 

extraordinaris ( capítols 6 a 9 ) a 862.382, € . Tot seguit comenta les partides 

d’ingressos : el capítol 1, impostos directes, destaca que s’ha elevat en un 10% com a 

conseqüència del Reial Decret 20/2011, tot i que es pot veure disminuït una petita part, 

diu, per les bonificacions de l’IBI establertes a les Ordenances; quant al capítol 2, 

impostos indirectes, comenta que es preveu el mateix import d’ICIO degut a les 

dificultats que travessa el sector de la construcció; en relació al capítol 3, taxes, preus 

públics i altres ingressos, diu que es veu augmentat per la indemnització provinent de 

Belsar Sport per l’incompliment en la construcció del complex mixt hoteler; sobre el 

capítol 4, transferències corrents, indica que creix en 445.644,59 € essent els 

ingressos més significatius la participació en els tributs de l’Estat i el procedent de la 

Diputació per import de 71.000 €; quant al capítol 6, alienació de béns, diu que es 

preveu un import de 173.000 € per a l’alienació de dos terrenys municipals; finalment, 

pel que fa al capítol 9 , destaca que es preveu una operació de crèdit  de 555.000 € 

destinada a inversions. Seguidament , quant a les partides de despeses, al capítol 1, 

despeses de personal, diu que la ràtio de despesa és bona perquè va descendint, en 

relació al total del pressupost, i que els diners de la paga extraordinària s’han de 

contemplar com a partida de despeses per la seva no disponibilitat. En relació al 

capítol 2, béns i serveis, comenta que es produeix un increment global d’un 22,30 %; 

al  capítol 3, despeses financeres, explica que s’ha produït una minoració respecte el 

2011; el capítol 4 inclou les transferències corrents a ens generalment supramunicipals 

per serveis prestats al municipi, l’import que ha d’ assumir  l’Ajuntament per a sostenir 
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les llars d’infants, així com el suport a famílies en situació precària; el capítol 6, 

inversions reals, indica que ascendeix a 2.377.950,31 € i que el capítol 7, 

transferències de capital, recull fonamentalment les despeses de connexió a l’ATLL i 

els imports de subvencions que es troben recollides a les bases d’execució del 

pressupost. Conclou assenyalant que les partides de despeses del capítol 9, passius 

financers, hi han 641.497,30 € destinats a  l’amortització de capital per préstecs 

sol·licitats per la corporació. El Sr. Alamán afegeix, en matèria d´inversions, que la 

indemnització de Belsar Sport és un ingrés afectat a la construcció del pavelló i que 

també es preveu una partida per a poder obrir la sala sociocultural; que aquestes 

inversions es financen amb préstec de 555.000 €, amb subvencions com el FEDER i el 

PUOSC i amb l’alienació dels immobles del carrer Joan Pedro i Roig; finalment apunta 

que  malgrat l’endeutament de 555.0000 €s’estan tornant 641.000 €, per la qual cosa 

l´ajuntament s´està desendeutant ens uns 100.000 €.  

La Sra. Alcaldessa obre el torn de paraules   

La Sra. Martínez  assenyala que el que no s’ha dit és que amb els recursos propis 

només financem 15.000 € d’aquests 2.377.000 €. Quant als ingressos indica que hi ha 

una variació del 7,30% per sobre del pressupost anterior,  resultat de la pujada de l’IBI, 

i en relació a les despeses ordinàries explica que han augmentat un 7,80% i que, si es 

té en compte que s’inclouen les despeses de personal, l’ Ajuntament suporta una 

càrrega bastant elevada, al voltant d’un 40%. Afegeix que l´estalvi net és de 15.600 € i 

el deute viu de 6.800.000 €, i que el romanent de tresoreria no és de 4 milions, perquè 

a aquesta quantitat se li ha de descomptar l’import de 1,5 milions que ja està destinat.  

La Sra. Cuadra recorda que el treball d’aquest pressupost va començar a l’estiu i 

arriba a Ple al mes de setembre, moment en el que CIU va plantejar a la secretària el 

dubte sobre votar pressupost i plantilla per separat; que CIU, respecte el pressupost, 

considerava que arribava tard i que hi havia hagut poca participació però, en canvi, 

valoraven la contenció d’algunes regidories i l’augment en la regidoria de Serveis 

Socials per la qual cosa, diu, s’haguessin abstingut o inclús votat a favor; que el 

problema venia donat per la plantilla, que plantejava un organigrama que CIU no 

compartia perquè generava places noves i alguns augments de sou en un moment 

d’austeritat. Continua explicant que el pressupost va quedar sobre la taula i que a 

partir de llavors es va iniciar un procés de negociació amb el govern actual que s’ha 

mostrat, comenta, obert i disposat a acceptar propostes; que, per tant, el document 

que es porta avui a Ple sobre la plantilla no té res a veure amb l’inicial. Considera que 

s’ha fet un esforç per a arribar a un acord i proposar una plantilla més justa i equitativa 

i  afegeix que, així mateix, s’ha arribat al compromís amb el govern de tirar endavant la 

catalogació amb una empresa externa. Finalitza la seva intervenció dient que el vot de 

CIU serà favorable i demanant que s’aprovi el pressupost del 2013 dins el primer 

trimestre de l’any.  
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El Sr. Écija diu que el tema de la plantilla va ser el que va motivar que es deixés sobre 

la taula;  que altres Ajuntaments tendeixen a estalviar sobretot en el capítol 2 i que no 

entenen que en aquest Ajuntament pugi un 23% quan es diu que s’estan negociant els 

contractes a la baixa. Quant  la plantilla, indica que estem condicionats a dos lleis, 

sobretot a una que diu que la massa salarial al 2012 no pot superar la del 2011 

excepte alguna excepció “singular i imprescindible”, i que al pressupost que es va 

presentar al setembre, la massa salarial s’augmentava en 127.000 € i que, 

paradoxalment, en aquests moments ha augmentat 323.000 € al capítol 1; que van 

sol·licitar que això es quantifiqués així com la liquidació del primer semestre per a 

aclarir en què s’està gastant més del que correspon. Conclou dient que no es poden 

pressupostar aquests 323.000 € més.  

La Sra. Romero comenta que s’han mantingut diverses reunions però que el PSC no hi 

ha participat perquè no han estat cridats i que el  document de la plantilla estava ple, 

diu, d’errors materials que s’han anat subsanant. Puntualitza que el PSC no està en 

contra de donar al treballador allò que li correspon però consideren que no és el 

moment adequat perquè la Llei  obliga a la contenció i perquè hi ha moltes famílies, 

diu, que estan patint moltes necessitats; que es va deixar sobre la taula un pressupost 

perquè no era per a tothom, sinó que només es pujava el sou a algunes persones, 

cosa que no veien justa. Afegeix que es podrien haver pagat les hores extres de les 

senyores de la neteja i la brigada mitjançant un Decret d’ Alcaldia i que, de fet, a la 

Comissió Paritària li van consultar a la Sra. Interventora aquesta possibilitat i la 

resposta va ser que es podria haver fet una modificació del pressupost per Decret. 

Considera que s’ha de fer la Catalogació a  tots el treballadors  a més o a menys, 

segons correspongui, evitant així enfrontaments entre aquests i aclareix que per a ella 

tots els treballadors són iguals, siguin A1 o siguin de la neteja. Indica que no se sap si 

un cop feta la Catalogació s’haurà de negociar quan es farà efectiu aquest increment, 

perquè dependrà de quan es faci efectiu el pressupost i perquè ja no serà una qüestió 

d’exclusivitat o excepcional, tal i com marca la Llei. Continua dient que no veu que 

s’hagi pressupostat l’auditoria ni del Pla d’estabilitat i que avui mateix la Junta de 

Personal encara estava demanant si era possible aprovar el pressupost, fer els 

Decrets corresponents pels treballs que s’estaven fent i deixar la Relació de Llocs de 

Treball pel 2013. Afegeix que presentar uns pressupostos al mes de setembre havent 

tingut  un govern amb 11 regidors era una responsabilitat del govern i no pas de les 

persones que estan a l’oposició i considera que el fons d’aquest pressupost continua 

sent el mateix i que l’únic que ha canviat és la situació dels A1 i dels caps però que no 

veu que s’hagin reflectit temes com les liquidacions de Corral d’en Cona, les 

liquidacions de les quotes de Mas Trader II, quin increment han tingut les beques dels 

menjadors, la gratuïtat dels llibres de text o el menjador per a la gent gran. Per tot 

l’exposat conclou dient que el PSC hi votarà en contra.  

El Sr. Baraza demana disculpes pel seu retard i a continuació explica que UC- 

Reagrupament té una situació complicada perquè els és difícil anar en contra 

d’aquests pressupostos ja que van treballar en ells quan estaven al govern i els 
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números, diu, continuen sent els mateixos; que al Ple del setembre van proposar 

deixar-ho sobre la taula per culpa de la plantilla i que ara que el govern s’ha fet enrere i 

ha acabat fent el que UC-Reagrupament havia estat demanant 15 dies abans d’aquell 

Ple i que es podria haver solucionat en aquell moment estalviant-nos ,diu, una crisi de 

govern, dos mesos sense pressupost, amb la consegüent paralització d’ajuts socials i 

de pagament de factures, així com la crispació de la plantilla. Afegeix que el vot del 

seu grup serà d’abstenció, no perquè no comparteixin el que ha presentat l’equip de 

govern, sinó perquè això es podia haver solucionat fa dos mesos, destacant que amb 

aquesta abstenció ja es possibilita l´aprovació del pressupost. Finalment felicita l’equip 

de govern per haver aconseguit aprovar els pressupostos , malgrat ho ha fet, diu, amb 

un cost molt important.  

El Sr. Alamán respon a la Sra. Martínez que l’augment del 26% prové d’una petita 

operació d’endeutament, de la indemnització de Belsar Sport, de l’increment de l’IBI, i 

de que les inversions ara es fan contra pressupost majoritàriament mentre que al 2011 

es van preveure fora de pressupost per a no generar endeutament. Afegeix que 

recursos propis és tot menys el finançament i que encara es destinen ingressos 

corrents a inversions, cosa que no fan molts municipis. Seguidament, agraeix a la Sra. 

Cuadra el seu suport i afegeix que el compromís de fer la catalogació ja existia, que es 

van fer una sèrie de modificacions de la plantilla com a part d’aquest procés.  

L’Alcaldessa explica que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que estan 

congelades totes les assignacions dels grups municipals per assistència a les sessions 

dels òrgans col·legiats; que s’han treballat unes inversions que són les que 

demanaven molts veïns i veïnes i s’ha apostat fort per l’alienació dels edificis del carrer 

Joan Pedro i Roig per a l’arranjament dels safareigs i perquè si no s’aconsegueix per 

la subvenció del FEDER, es tingui la possibilitat de tirar-ho endavant. Seguidament, 

diu que s’intenta que hi hagin les mateixes retribucions per feines iguals, que no s’està 

fent cap catalogació, sinó una reorganització d’efectius realitzant uns canvis; que s’ha 

creat llocs del  serveis de neteja i amortitzat llocs de treball restant igual el  número 

total de la plantilla. Afegeix que en aquest pressupost es desencallen molt ajuts socials 

i explica que és molt difícil tirar endavant tot el que vols quan hi ha un govern en 

minoria. Agraeix que hi hagi alguns grups polítics que sempre han demostrat que 

tenen ganes de treballar i aportar, pel bé de la ciutadania, i dóna les gràcies a CIU, 

EC-FIC i UC- Reagrupament.  

El Sr. Baraza  explica que s’abstenen perquè el que ha trigat dos mesos es podia 

haver fet en una setmana i que si el govern ha decidit emprendre el camí de la 

catalogació podran trobar-se amb UC- Reagrupament.  

La Sra. Martínez, en relació a la plantilla, diu que quan es va presentar el pressupost el 

passat mes de desembre es va proposar deixar-ho sobre la taula per a treballar-ho 

conjuntament ; que s’ha fet un treball intens, tant per part de CIU com d’EC-FIC per a 

desencallar-ho de manera consensuada amb govern i sindicats i que a dia d’avui es 



 
  Exp. 1.2.1.1  10/12 

  Legislatura 2011-2015 
 
 

8 
 

pot dir que el compromís s’ha complert. Comenta  que tenir un pressupost sense 

aprovar implica frenar les  inversions previstes i unes factures pendents i que no poden 

dir que estan satisfets al 100% però sí encoratjats perquè consideren que aquest 

document és el primer pas per a assolir un compromís de cara al pressupost del 2013, 

que s’haurà de fer consensuat i dins el primer trimestre. Conclou dient que el vot serà 

favorable amb l’avinentesa que també se’ls tingui en compte de cara a futurs exercicis.  

Per part de l´alcaldessa es proposa, en primer lloc, l´aprovació de la següent esmena :   

“ESMENA A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 

CORPORACIÓ I PLANTILLA PER A L’EXERCICI 2012 I MODIFICACIÓ DE LA 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  

Atès que s’han detectat una sèrie d’errades materials i/o de transcripció a l’annex de 

personal que integra el pressupost general per a 2012 i en la relació de llocs de treball, 

que es sotmet a aprovació, es proposa la seva rectificació amb l’aprovació de les 

següents ESMENES:  

Primer: Modificar el document de “MEMÒRIA del capítol 1”, MODIFICACIÓ DE LA 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL”, i el document “ANNEX DE LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL”, en els termes següents:  

* S’afegeix la modificació del complement de destí de l’administrativa  de SSTT, C1, 

que passa del nivell 18 al nivell 20.  

* S’afegeix el canvi d’adscripció de la tècnica auxiliar arxivera, que actualment es troba 

adscrita als serveis generals, passant a adscriure’s al departament de cultura.  

* S’afegeix la modificació de la jornada de treball de dues operàries de neteja d’edificis, 

passant de ser de jornada parcial a completa.  

* S’eliminen els imports 1.596,66 € i 4.901,65 € que es trobaven a la comuna del 

complement específic d’operari neteja edificis i oficial segona manteniment, per no 

tenir sentit mantenir-los (no corresponen a res).  

* Es modifica el complement de destí dels llocs de treball de secretaria general i 

intervenció, que continuen sent 28.  

* Es detall pels auxiliars de gestió de RRHH, els oficials de manteniment i els tècnics 

auxiliars de comunicació i protocol els diferents complements específics.  

* Es modifica la jornada laboral de l’auxiliar de gestió de SSJJ, que ha de ser 37,5 h.  

Segon: Respecte l’ANNEX DE PERSONAL, es modifica el document per a recollir els 

valors, en termes mensuals.”  

 



 
  Exp. 1.2.1.1  10/12 

  Legislatura 2011-2015 
 
 

9 
 

Es sotmet a votació l’esmena i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 del 

PPC,4 d´UC-Reagrupament,  1 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3  abstencions ( del PSC) i  cap 

en contra.  

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 del 

PPC, 1 de CIU i 1 d’EC-FIC), 4 abstencions (d´UC-Reagrupament) i  3 vots en contra 

(del PSC).  

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:05 hores. 


