ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL NOU DE DESEMBRE DE DOS MIL VUIT.
A Valldoreix, el dia nou de desembre de dos mil vuit, a la Nau de Cultura de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’Il·lustre Presidenta de la Junta de Veïns, senyora
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 19.05 hores els Vocals següents:
senyor JOSEP CASADELLÀ I REIG –Grup CPCV-, senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-,
senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV- SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-, SRA.
SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-,SRA. ANGELA BLEDA I LORENZO –GRUP CIU-, SR.
EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-, i SRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-, assistits
per la Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de
celebrar la sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada
per aquest dia i hora. Tot seguit es passa per ordre de la Presidència a la deliberació i votació dels
assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió.
1. RATIFICAR LA CONVOCATÒRIA D’AQUEST PLE EXTRAORDINARI AMB CARÀCTER
URGENT
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que l’article 98 b) de la Llei municipal i de règim local que
assenyala que les sessions plenàries s’han de convocar com a mínim amb dos dies hàbils d’antelació,
llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals ha d’ésser ratificada pel
ple.
Atès que els següents punts de l’ordre del dia d’aquest Ple extraordinari són urgents pels motius que a
continuació es descriuen:
o Moció sobre incorporació de les EMD en el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. Es poden
presentar al.legacions al PECcat fins el dia 10 de desembre de 2008.
o Modificació del Pressupost núm 5/08, ha d’estar publicat durant quinze dies hàbils, i que aquests
quinze dies hàbils finalitzin abans d’acabar l’any 2008. Per publicar l’edicte amb caràcter urgent
s’ha de remetre l’anunci quaranta-vuit hores d’antelació. Per tant, aquest acord no és pot
demorar del dia 9 de desembre.
o Sol.licitud de subvenció FEDER 2007-2013. Finalitza la presentació de sol.licituds el dia 20 de
gener de 2009. Abans però, s’ha d’enviar la petició a través de l’EACAT i els últims dies hi ha
problemes amb l’operativitat de la xarxa per transmetre les peticions.
Proposo a la Junta de Veïns el següent ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR la convocatòria del present ple extraordinari amb caràcter urgent.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la Presidenta i manifesta que aquesta sessió extraordinària

i urgent ve donada per la necessitat d’aprovar no més enllà d’avui una sèrie de temes que si no
s’aproven poden generar perjudicis pel funcionament de l’EMD i darrera d’això per la gent de Valldoreix.
Aquests punts estaven incorporats en la darrera sessió, en el ple de dijous passat i al no ser aprovats,
vaig triar els realment més urgents i passar-los en aquest ple. Els altres es tractarien en un altre ple
durant el mes de desembre, però que no tenen tanta urgència.
Manifesta que la Moció sobre la incorporació de les Entitats Municipals Descentralitzades en el Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya, considerant que Valldoreix te la presidència de l’agrupació de les
EMDS de Catalunya, l’hem de poder presentar dins de termini que fineix el dia 10 de desembre de
2008. Per tant creiem que és justificació suficient per convocar un ple urgent.
També es presenta la Modificació número 5/08 del Pressupost General de l’EMD que no va ser
aprovada i la urgència ve donada perquè necessitem 15 dies hàbils de publicació de l’edicte
d’informació pública i ha de ser dins de l’any 2008. Per tant s’ha de remetre l’edicte amb caràcter
urgent per a la seva publicació i per tant aquest acord no es pot demorar del dia 9 de desembre. El que
es fa és una modificació d’una sèrie de partides que permeten contractar obres, serveis i estudis sense
necessitat d’esperar-se al nou pressupost. Per tant te a veure amb l’eficàcia de l’administració.
El tercer punt que es presenta és la presentació del FEDER 2009-2013 i finalitza el 20 de gener de 2009
però amb anterioritat s’ha d’haver enviat la petició a través de l’EACAT i els últims dies hi ha sempre
acumulació de sol·licituds. No es pot perdre la ocasió de demanar una subvenció del FEDER que ens
permetrà tirar endavant un projecte mediambiental molt important per Valldoreix.
Vista la urgència proposa la ratificació de la convocatòria del ple extraordinari i urgent.
VOTACIÓ.- Queda aprovada la urgència per unanimitat dels membres de la corporació.
2. MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS DEL PLE.
- MOCIÓ SOBRE LA INCORPORACIÓ DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
EN EL PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE CATALUNYA (PECCAT).
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya va iniciar l’any 2007 els treballs tècnics per a la redacció del Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECcat).
Atès que el PECcat no inclou a les Entitats Municipals Descentralitzades.
Atès que a Catalunya existeixen 58 Entitats Municipals Descentralitzades que agrupen una població
superior als 24.000 habitants.
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Atès que les Entitats Municipals Descentralitzades, segons l’article 82.1.g del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, tenen la competència de les activitats culturals.
Atès que el PECcat vol dotar les infraestructures que permetin garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a la cultura per a tota la població.
Atès que el PECcat vol assolir una distribució territorial equilibrada dels equipaments culturals.
Atès que el PEcat pretén augmentar la utilitat social i econòmica dels equipaments culturals públics,
afavorint la seva adaptació a les necessitats i demandes d’una societat del s-XXI.
Atès que el PECcat té per objectiu la coordinació entre els diferents àmbits culturals i territorials.
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
la incorporació de les Entitats Municipals Descentralitzades al PECcat amb les mateixes condicions
que els municipis, atès que és competència de les EMD’S les activitats culturals.
SEGON.- Demanar suport a la tasca diària de les Entitats Municipals descentralitzades a l’hora
d’oferir serveis públics de qualitat i afavorir la seva inclusió en la planificació governamental sobre
polítiques culturals.
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya; a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Agrupació d’EMD de Catalunya.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquesta moció és
importantíssim que Valldoreix presenti aquestes al·legacions, primer perquè és l’EMD que ostenta la
Presidència de l’Agrupació d’EMD’S de Catalunya, i moltes de les altres EMD’S ja ho han fet, i reclamar
que en les convocatòries de la Generalitat en aquells temes que són competència de les EMD’S, ens
convoquin i ens incorporin en les convocatòries d’ajuts. Si les EMD’S tenim competències en cultura
doncs és evident que la Generalitat ens hauria de convocar, poder-nos presentar i gaudir de les
subvencions que proporcionen per fer en aquest cas el Pla d’Equipaments Culturals, ja veuen com
tenim els equipaments culturals a Valldoreix, avui mateix en una instal·lació precària, i a l’espera de
poder anar millorant.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que
nosaltres hem ratificat la urgència d’aquest ple precisament per aquest tema, una vegada consultada la
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Secretària, el termini vencia i era necessari presentar-la, tenint en compte l’esforç que s’està fent des de
l’EMD perquè atès que té competència en l’àmbit cultural, doncs pugui també formar part del Pla
d’Equipaments amb una autonomia pròpia, encara que les necessitats quedaven recollides a través de
l’Ajuntament de Sant Cugat, ja que també gestiona les nostres necessitats en aquest aspecte. Però
tenint en compte la consideració que és una competència pròpia de les EMD’S, val la pena fer esforços
per a que les EMD’S en aquest sentit puiguin ser capaces de desenvolupar per si mateixes.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que no té coneixement que mai l’Ajuntament de Sant Cugat hagi
gestionat una subvenció en favor de l’EMD de Valldoreix. Les coses s’han de dir clares i puc parlar de
l’experiència de les subvencions que es concedien a través de l’AMTU, associació que gestiona temes
del transport públic, i durant molts anys l’Ajuntament de Sant Cugat va ser soci de l’AMTU i Valldoreix
no, les subvencions que rebia Sant Cugat, però mai van revertir a Valldoreix. És important que sigui la
mateixa EMD qui gestioni les subvencions i es garantia que arribin a casa nostra.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÍ I GILI i manifesta que ella ha estat Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat durant els 4 anys anteriors, i quan vostè –senyora Turugovernava amb majoria a l’EMD, mai va arribar una demanda per part de l’EMD d’incorporar-se en cap
proposta dins del Pla d’Equipaments Culturals de la Generalitat de Catalunya. Per tant, disculpi, serà
perquè l’EMD no ho va demanar si no jo hauria estat coneixedora d’aquest fet. Pel que fa l’AMTU no
puc opinar perquè ho desconec i no m’agrada donar informació equivocada.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que en qualsevol cas no hi ha cap experiència i l’EMD el que vol és
que la Generalitat la reconegui com a una administració pròpia, amb autonomia i amb una sèrie de
competències, com la de cultura. L’EMD de Valldoreix ha de sol·licitar com a administració competent
que és.
VOTACIÓ.- Aquesta Moció queda aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.

3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM 5/08.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació a l’article 83 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local
de Catalunya, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple per majoria simple.
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi
hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de
modificació de crèdit a través d’un suplement de crèdit, i el finançament es pot realitzar a càrrec a
majors ingressos i a baixes per transferència.
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De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2008 del Pressupost 2008 a
través d’un suplement de crèdit amb càrrec a majors ingressos i baixes per transferència.
El pressupost una vegada suplementat i modificat queda de la següent forma:

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM. 5/08
PRESSUPOST EMD DE VALLDOREIX 2008
PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS

PARTIDA
02-121214.00
02-121220.00
26-511221.04
22-452221.99
08-511227.20
02-121227.26
19-533227.29
02-121231.01

Descripció partida

Consignació
inicial

Proposta

Consignació
definitiva

Reparació i mant. Vehicles

3.500,00

1.200,00

4.700,00

Material oficina Serv.Grals

21.000,00

4.200,00

25.200,00

Vestuari Brigada d'Obres
Consums i sub. Complex
esportiu
Contracte manteniment
clavegueram

5.000,00

400,00

5.400,00

79.000,00

34.000,00

113.000,00

80.000,00

14.000,00

94.000,00

Contracte mant alarmes

4.331,73

400,00

4.731,73

Neteja forestal

1.600,00

400,00

2.000,00

Dietes locomoció personal
TOTAL CAPITOL 2

2.000,00
196.431,73

400,00
2.400,00
55.000,00 251.431,73

CAP 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS
PARTIDA
07-432481.02
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Descripció partida
Premis Concurs urbanisme

Consignació
inicial

Proposta
12.000,00

Definitiva
12.000,00

TOTAL CAPITOL 4
CAP.6 INVERSIONS REALS
PARTIDA
02-121622.00
21-413212.00
13-513227.06
07-432601.25

Descripció partida
Obres arranjament baixos seu
EMD
Arranjament i equipament
instal·lacions Can Calopa,
residència animals provisionals

12.000,00
Consignació
inicial

Pla mobilitat
Redacció projectes arquitectura
i urb
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS

192.710,51

Proposta

12.000,00

Definitiva

55.687,80

248.398,31

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

216.000,00
12.324,32
228.324,32
408.710,51 128.012,12 536.722,63
605.142,24 195.012,12 800.154,36

MAJOR INGRÈS
CONCEPTE
460.01
391.00
399.00

PRESSUPOST INGRESSOS
Transferència Aj. STCV liquidació
2007
Multes
Execucions subsidiàries
TOTAL MAJOR INGRÈS

Consignació
inicial

Major ingrés
69.875,11
870,69
39.942,00
110.687,80

BAIXES CRÈDITS
PARTIDA
08-511460.00
13-513622.00
23-451626.01
08-432611.00

PRESSUPOST DESPESES

Baixa

Conveni DIBA estudi vialitat

42.000,00

14.000,00

Construcció cotxera bus
Equipament sala polivalent Casa de
la Vila

30.000,00

30.000,00

50.000,00

16.000,00

Redacció projectes arquitectura i urb.

26.990,00

24.324,32

TOTAL BAIXES
TOTAL FINANÇAMENT
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Consignació
inicial

84.324,32
195.012,12

SEGON.- Exposar el públic aquest expedient durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Provincia, els efectes de examen i reclamació dels
interessats. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició per resoldre-les.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que es
tracta de l’aprovació de la modificació de crèdits número 5 per la regularització final del pressupost,
en els mateixos termes que en el ple anterior.
Pren la paraula la PRESIDENTA i sol·licita a la Secretària de la Corporació que expliqui la urgència d’
aquest punt i que representarà si es vota en contra com en el ple passat.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTOR i manifesta que si es vol tenir aprovat abans de
finalitzar l’any, doncs s’ha d’aprovar ara per poder comptar els 15 dies hàbils d’exposició pública dins
de l’any 2008.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que el seu grup es reitera en el
posicionament del ple passat, ja que varem demanar l’ajornament dijous passat i divendres varem
fer una carta a la Presidenta sol·licitant la celebració del ple extraordinari en els mateixos termes de
dijous i no hem rebut cap resposta. Nosaltres amb els mateixos arguments que dijous passat, no
votarem a favor d’aquesta modificació.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquest expedient de modificació pressupostària,
d’acord amb el funcionament del Pacte va estar informada favorablement en la Junta informativa de
govern del 25 de novembre. Aquest és un punt consensuat per tots els membres del govern
d’aquesta sessió de la qual se’n redacta un acta i per tant, aquesta situació trenca de manera clara,
genera de manera clara un incompliment per part de CiU d’allò que diu el Pacte, que clarament diu
que funcionarà per consens i que les úniques propostes que quedaran damunt la taula són les no
consensuades, i ho diu en l’apartat 2 del Pacte de Govern signat el 4 de desembre de 2007.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que en rèplica del que diu la senyora
Turu, nosaltres considerem que qui va trencar el consens va ser vostè, perquè no vem considerar
d’absolutament encertada, ni correcte políticament, ni respectuosa amb el pacte de govern la seva
decisió de dijous passat. Vostè va incorporar en el plenari uns acords que no tenien res a veure amb
el que nosaltres haviem consensuat, vostè va posar de manifest la falta de respecte cap als nostres
temes i les nostres àrees d’acord amb el cartipàs polític que nosaltres varem signar en el pacte de
govern i per tant, perdoni que li digui, la que ha faltat al pacte en primera instància ha estat vostè.
Va ser precisament per evitar-ho, que li varem demanar que ajornés el ple una setmana, sense
entrar en consideracions menors ni detalls. Senzillament li varem demanar per poder resoldre i per
poder donar-li temps a entendre que el nostre grup mereix un respecte en els seus temes i àrees de
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govern, una setmana per poder aprofondir en aquest problema que tenim, i vostè no va voler fer-ho,
i a data d’avui no ha contestat la nostra petició. Per tant entenc que qui no té voluntat de complir
amb l’esperit del pacte de govern és vostè, senyora Turu.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que el ple extrarodinari i urgent té tres punts, no els ha posat
en la convocatòria cap de nosaltres, sinó que vaig donar les instruccions a la Secretària per a què
digués quins són els punts urgents. I són aquests els que avui portem a ple. Els altres punts ja vaig
dir que no tenia cap inconvenient en què formin part d’una altra convocatòria de ple del mes de
desembre i es tornaran a posar damunt la taula. Els punts on no hi havia consens –i ho en l’acta de
l’anterior ple- els vaig retirar abans de començar la sessió. Per tant estem parlant de votar punts
consensuats en una reunió de la Junta informativa del 25 de novembre.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que insisteix en què la qüestió no és si
un punt estava consensuat o no, sinó que és que no volem acceptar només i portar a aprovació els
punts que vostè creu que són urgents i necessaris, i els que el nostre àmbit de treball considera
importants no els considera convenients per incloure’ls en l’ordre del dia de la manera que nosaltres
hem estat considerant. Per tant li torno a dir el que li vaig dir dijous: l’acció d’un govern de coalició
es dimensiona en els plens, en el dia a dia i en els plens. El ple és l’expressió més important del
consens que pot arribar a assolir un govern de coalició. Entengui que quan nosaltres estem dient que
no a un ordre del dia, li estem demanant que l’ajorni una setmana, li estem demanant en aquest
sentit, no perquè no tenim interès en que es puguin desenvolupar els projectes que els
valldoreixencs desitgen. A nosaltres els valldoreixencs també ens han donat suport i també confien
en la nostra capacitat política i capacitat per desenvolupar els interessos dels ciutadans.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que acaben de deixar sense aprovar un tema tant important
com la modificació del pressupost, que la pròpia Secretària ja ha dit que calia abordar de manera
especialment urgent. I sàpiga que jo com a Presidenta considero tots els punts són importants
perquè no me’ls faig ni meus ni seus, sinó tots ells afavoreixen l’acció de govern de l’EMD que és qui
gestiona els interessos de Valldoreix. En qualsevol cas penso que ha quedat prou explicat en
l’anterior ple, tot l’argumentari dels punts que van quedar damunt la taula, i el que farem és
remetre’ns als punts de l’ordre del dia d’avui.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 vots en contra del grup CIU-Actuem. Per
tant no s’aprova la modificació de crèdits.

4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL FEDER PERIODE 2007-2013 DESTINADA A L’OBRA DE
REHABILITACIÓ AMBIENTAL DE LA ZONA VERDA DE LA RIERA DE CAN NONELL.
Pren la paraula el senyor JOSEP CASADELLÀ I REIG, i exposa que vista l’Ordre del Departament de
Governació i Administracions Públiques de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
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per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període
2007-2013, eixos 2 i 4.
Atès que el Projecte de Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la Riera de Can Nonell, de
pressupost 272.854’98 euros IVA inclòs, és una operació susceptible de cofinançament del FEDER,
segons la normativa aprovada.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
SOL·LICITAR una subvenció de 136.427’49 euros al programa FEDER 2007-2013, destinada a
l’execució del Projecte de Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la Riera de Can Nonell.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOSEP CASADELLÀ I REIG, i manifesta que la
zona afectada és la riera de Can Nonell, des del passeig del Nard fins el passeig Rossinyol. De fet la
urgència ve motivada per poder demanar-ho al FEDER en termini.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que aquest no és un tema urgent, no
podem ratificar la urgència perquè el termini fineix el 20 de gener i per tant el proper ple extraordinari
–si la presidenta el convoca per dijous- pot aprovar perfectament aquest punt.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 vots en contra del grup CIU-Actuem. Per
tant no s’aprova.
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que contestant a la senyora
Solé i insistir en què aquests tres punts han estat recomanats per la Secretaria de l’EMD, i sap què
representa en feina i en procediment el desenvolupament d’aquests punts i insistir en la importància
dels mateixos. La convocatòria del proper ple la farem una vegada feta la reunió de demà de junta
informativa, per tractar els temes en els que veiem no hi ha acord absolut en relació al document
que hagi d’anar a ple. Per tant, veurem el document final, i així quan fem el ple tindrem la
tranquil·litat tots que allò pot arribar a prosperar, amb tranquil·litat relativa, perquè en definitiva
complint el pacte i acordant per consens tots els altres punts, dos d’ells votats en contra una altra
vegada, jo interpreto és que hi ha hagut un incompliment claríssim del pacte.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta –senyora Turu- tantes vegades com vostè
repeteixi que hi ha hagut un incompliment del pacte per part nostra, jo repetiré que el pacte l’ha
incomplert vostè. Per tant podríem acabar en una llarga sessió plenària de retrets, i jo l’únic que li
demano és que valori i reflexioni sobre la importància que té pel nostra grup que els seus temes i les
àrees de treball siguin tractades amb el respecte que es mereix. Moltes gràcies.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que lamenta una altra cosa i és que vostès en aquest moment
han deixat damunt la taula temes per interès polític i no per interès de la població, perquè si fos per
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interès de la població, s’avindrien perfectament a tractar els temes que han quedat pendents demà i
parlar-ne per fer un ple la setmana que ve, i aprovarien l’acció de govern, perquè qui està al govern
està obligat a fer acció de govern, i vostès com a mínim fins avui han estat al govern i no ho han
complert. Gràcies i bona nit a tothom.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a
les 20.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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