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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE  
DEL PROPPASSAT 18 DE JULIOL DE 2012  
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ACTA NÚM. 4/12 
 
Núm.  de la sessió: 4/12 
Caràcter:  ordinària 
Data: divuit de juliol de dos mil dotze (14/7/2012) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a dos quarts de nou del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Mateu Parera-Nieto i Perich  
Josep Aliu i Mundet 
Sergi Baulida i Saiz 
Enric Bagué i Vilà  
Estefania Carabellido i Bruns  
Jordi Corominas i Ribas.  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Jordi Fàbrega i Vilà  
Lluís Freixas i Vilardell  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Glòria Plana i Yanes  
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Grup d’ERC-AM: 
David Mascort i Subiranas  
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Grup del PPC: 
Cuca María Antonia Mascort i Boixeda  
Felip Gil i Paradas  
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Jordi Navarro i Morera  
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Santiago Gómez i Segura  
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 20 de juny 
de 2012. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president informa que el dia 5 de juliol juntament amb el Sr. Mulero i el Sr. Freixas van 
assistir a una reunió amb l'Agència de Residus amb la presència del Sr. Josep Ma. Tost, i 
del Sr. Josep Simó. El dia 11 de juliol es van reunir amb el Sr Aliu i el Sr. de Domingo amb 
la Sra. Irene Rigau per tractar el tema del finançament de l'Escola de Música del Gironès. 
Aquest mateix dia a la tarda es va portar a terme el Consell Rector de l'Escola de Música, 
en aquesta es van explicar les mesures adoptades per tirar endavant l'Escola de Música 
del Gironès. Felicita a l'Àrea de Cultura pel vuitè festival Emergent que s'ha portat a terme 
als municipis de Vilablareix, Quart, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Campllong i Madremanya. 
Ha estat un èxit en tots els municipis.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 148/2012 al 173/2012 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals.  
 
3. Aprovació dels Comptes Generals corresponents a l’exercici de 2011.  
 
El president informa que no s'ha presentat cap al·legació als Comptes Generals de 
l'exercici 2011.  
 
Atès que els comptes generals de l’exercici de 2011, integrats pels comptes del propi ens i 
els de l'organisme autònom local "Escola de Música del Gironès" que consten dels 
comptes i estats previstos en l’article 209 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, conjuntament 
amb els seus justificants van ésser examinats i informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes del dia 30 de maig de 2012; 
 
Atès que els esmentats comptes han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 108, de data 5 de juny de 2012, i 
tauler d’anuncis, sense que durant termini d’exposició pública s’hagi presentat cap 
reclamació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU , d’ERC-AM i 
del PPC i l'abstenció del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 



 4

Primer.  Aprovar els comptes generals de l’exercici de 2011 del Consell Comarcal del 
Gironès integrats pels comptes del propi ens i els de l’organisme autònom 
local “Escola de Música del Gironès”. 

 
Segon.  Trametre còpia dels esmentats comptes al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya, a la Delegació d’Hisenda de Girona, al Tribunal de 
Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, als efectes del que regula l’article 
212.5 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. 

 
 
4. Aprovació del text del conveni marc entre els ce ntres escolars de la comarca, els 
ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès per d ur a terme el projecte Euronet 
50/50 d’eficiència energètica i contra el canvi cli màtic.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'un programa mitjançant el qual els ajuntaments i les 
escoles, compartiran a mitges, els beneficis de l'estalvi energètic que es pugui generar a 
l'escola. S'ha tramès el model de conveni a totes les escoles verdes de la comarca. En 
aquests moments ja en tenen alguns de signats i hi ha diversos centres que s'han mostrat 
interessats a participar-hi. Porten a aprovació el conveni marc.  
 
El Sr. Gómez troba molt encertada aquesta iniciativa, creu que hauria de ser obligatòria 
per tots.  
 
El Sr. Cornellà comenta que la iniciativa és interessant però que s'ha de fomentar l'estalvi 
energètic independentment del tema econòmic. Tots saben que els ajuntaments són els 
que paguem les factures i el que s'ha de fer és conscienciar a les escoles perquè facin 
aquest estalvi. No entén perquè el Consell ha d'entregar uns diners a les escoles. Pensa 
que s'ha de portar a terme aquesta campanya però sense entregar l'estalvi que es pugui 
produir a les escoles. Es tracta d'una bona iniciativa. Els ajuntaments ja paguen moltes 
coses que no els hi pertoquen com és per exemple l'electricitat de les escoles.  
 
El Sr. Mascort comenta que la iniciativa li sembla bé però vol comentar dues coses. La 
primera en el sentit del que ha dit el portaveu del grup de la CUP-PA no entenen perquè 
s'ha d'entregar una part dels diners de l'estalvi energètic a les escoles. La segona és que 
està molt bé que es comuniqui aquesta iniciativa a les escoles verdes però ja que es 
tracta d'un programa a mitges amb els ajuntaments pensa que també se'ls ho hauria 
d'haver comunicat. Alguns ajuntaments se n'han assabentat al Consell i tenen escola 
verda al seu municipi. Si es tracta d'un projecte en el que han d'anar tots a una estaria bé 
que els haguessin informat. Manifesta que els hi sembla bé el projecte.  
 
La Sra. Mascort creu que aquest conveni és fantàstic. A nivell docent significa que tots els 
alumnes d'aquestes escoles disposaran d'un exemple a seguir. Rebran educació en tot el 
tema de l'estalvi energètic i del canvi climàtic. Creuen que és una iniciativa molt 
interessant.  
 
El Sr. Freixas comparteix el criteri de l'alcalde de Celrà i de l'alcalde de Vilablareix però 
indica que es tracta d'un programa europeu i tenien l'opció d'apuntar-s'hi o no. Pel que fa 
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al que s'ha comentat que els ajuntaments no se n'han assabentat demana disculpes per 
aquest error que s'ha comès.  
 
Atès que el projecte Euronet 50/50 és un projecte Europeu emmarcat en el programa 
Energia Intel·ligent per Europa que vol fomentar l’estalvi energètic als equipaments 
educatius repartits en 9 països de la Unió Europea; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès lidera aquest projecte i té per compromís la seva 
aplicació en els equipaments educatius de diferents municipis de la comarca del Gironès; 
 
Atès que alguns ajuntaments han manifestat el seu interès i la seva voluntat de 
desenvolupar la metodologia 50/50 en equipaments del seu municipi; 
 
Vistos els decrets de data 21 de juny de 2012 i  2 de juliol de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per dur a terme el projecte 
Euronet 50/50 d'eficiència energètica i contra el canvi climàtic. 

 
Segon. Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 21 de juny de 2012 i aprovar el text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per dur a terme el 
projecte Euronet 50/50 d'eficiència energètica i contra el canvi climàtic. 

 
Tercer. Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 2 de juliol de 2012 i aprovar el text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per dur a terme el 
projecte Euronet 50/50 d'eficiència energètica i contra el canvi climàtic. 

 
Quart. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca que han manifestat 

el seu interès. 
 
Cinquè.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 
corresponents. 

 
5. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès de data 29 de juny de 2012, i d'aprovació d el text del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Con sell Comarcal del Gironès per a la 
prestació d’assistència jurídica, administrativa, e conòmica i tècnica als municipis i 
per a actuacions en matèria de salut pública per a l'any 2012.  
 
El Sr. Baulida explica que es tracta de ratificar aquest conveni. Aquest regula bona part 
dels ingressos que percebrà el Consell de la Diputació de Girona. Aquest conveni consta 
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de dues parts. Una primera de 85.000 euros que correspon al que en el seu dia es va 
pactar per la transmissió de la gestió tributària a òrgans que depenen de la Diputació de 
Girona. La segona amb un import de 274.800 euros referent a la prestació d’assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis. S'ha produït una davallada 
respecte l'any anterior malgrat que el global de l'aportació de la Diputació està en unes 
xifres similars a l'any passat. Pel que fa als 274,800 euros l'any 2011 la part que 
corresponia al conveni d'assistència era de 135.000 euros, aquest any és de 115.000 
euros. S'ha reduït en 20.000 euros.  Pel que fa a la promoció de la salut abans l'import era 
de 251.000 euros i ara és de 142.000 euros. És aquest punt on hi ha la davallada més 
important respecte l'any passat. La Diputació de Girona tenint en compte la disminució 
d'ingressos que l'afecta ho ha hagut de traslladar a les seves competències que porta a 
terme. Comenta que hi ha hagut un increment en les transferències de la Diputació que no 
es troba regulat en aquest conveni i que és una aportació d'uns 68.000 euros per ser 
destinats als parcs de salut. Una altra aportació de gairebé 90.000 euros pel transport no 
obligatori i finalment comenta que es manté l'aportació pel lloguer de les oficines de 
XALOC. Si es té en compte el total l'aportació de la Diputació de Girona és lleugerament 
superior a l'any passat però no s'han d'enganyar perquè provenen d'unes majors 
competències que se'ls atorguen relacionades amb els parcs de salut i del transport no 
obligatori. Aquesta aportació pel transport no obligatori els beneficia però que es tracta 
d'un pacte entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. S'han reunit diverses 
vegades amb la Diputació de Girona i finalment han aconseguit aquest finançament. 
 
El President vol fer un incís referent a les diverses reunions que s'han mantingut a nivell 
particular, a nivell de Consell Comarcal del Gironès i de forma conjunta amb els vuit 
consells comarcals de la província per negociar i mantenir aquesta xifra.  
 
El Sr. Mascort comenta que els hi sobta molt que la Diputació de Girona estigui reduint les 
aportacions en tot els aspectes, en aquest cas un 15% i hagi trobat diners pel transport 
escolar no obligatori encara que sigui a través d'un pacte amb la Generalitat de Catalunya. 
Els ha sobtat que siguin capaços de retallar de tot arreu i trobar aquesta quantitat pel 
Gironès i suposa que per la resta de comarques.  
 
El Sr. Baulida manifesta que segurament la província de Girona és en la que menys s'hi 
ha implicat la diputació.  
 
 
Atès que la Diputació de Girona va delegar l’exercici de les competències corresponents 
als serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica i per a l’arranjament 
de camins municipals als municipis a favor del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica 
als municipis i per a actuacions en matèria de salut pública per a l'any 2012; 
 
Vist el decret de data 29 de juny de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 29 de juny de 2012, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per 
a actuacions en matèria de salut pública per a l'any 2012. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
6. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès de data 5 de juliol de 2012 i suspendre la licitació convocada per a la 
contractació centralitzada del subministrament de l ’energia elèctrica a la comarca 
del Gironès.  
 
7. Aprovació de la contractació centralitzada, mitj ançant procediment obert i 
subhasta electrònica, del subministrament d’energia  elèctrica a la comarca del 
Gironès.  
 
El Sr. Freixas explica que aquesta contractació es va portar a aprovació del Ple de 15 de 
febrer de 2012. Al darrer moment hi ha hagut un municipi que s'ha mostrat no interessat a 
participar-hi. Aquest municipi té un volum molt important, que correspon aproximadament 
al 30% de la contractació, Salt. Les dades inicials eren de 536 punts de subministrament 
els quals quedaran reduïts a 411. Abans es contractaven 14.731 megawatts de potencia i 
ara se'n contracten 9.212 megawatts. L'import de licitació era de 2.359.000 euros i ara ha 
quedat reduït a 1.517.000 euros. Hi participen 19 municipis. Dóna informació del calendari 
que se seguirà. Dema s'enviarà l'edicte al BOP, el termini de presentació de les ofertes 
finalitzarà el dia 3 de setembre, l'obertura del sobre B es portarà a terme el dia 12 de 
setembre i del sobre C a inicis d'octubre. Previsiblement la subhasta es portarà a terme al 
mes de novembre. Amb aquest canvi se'ls ha retardat una mica el procés però esperen 
poder-l'ho finalitzar fer de finals l'any.  
 
Es passa a votació el punt núm. 6 
 
Atès que l’Ajuntament de Salt ha manifestat que no vol formar part de la contractació 
centralitzada del subministrament de l’energia elèctrica a la comarca del Gironès; 
 
Vist que la licitació ja ha estat publicada i que la renúncia de l’Ajuntament de Salt afecta 
substancialment el contracte, en relació amb els punts de subministrament oferts i les 
expectatives de consum i facturació de les empreses comercialitzadores; 
 
Vist el que disposa l’art. 155 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei de contracte del Sector Públic; 
 
Vist el decret de data 5 de juliol de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 5 de juliol de 2012 i suspendre la licitació convocada per a la 
contractació centralitzada del subministrament de l’energia elèctrica a la 
comarca del Gironès i publicada al perfil del contractant, Diari Oficial de la 
Unió Europea, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, i reiniciar el procediment per a la seva adjudicació, 
una vegada modificats els plecs de clàusules administratives i tècniques, 
eliminant tota referència al municipi de Salt. 

 
Segon.   Renunciar al procediment iniciat als efectes de què es pugui reiniciar un nou 

procediment una vegada aprovats els nous plecs de clàusules. 
 
Tercer. Notificar el present acord als licitadors, en el supòsit que hagin presentat 

proposició i informar a la Comissió Europea del contingut d'aquest acord. 
 
Quart. Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la publicació de la suspensió de la licitació al perfil 
del contractant, Diari Oficial de la Unió Europea, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 
Es passa a votació el punt núm. 7 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar mitjançant una subhasta electrònica el 
subministrament d’energia elèctrica al Consell Comarcal del Gironès i dels municipis de la 
comarca que s’hi han volgut adherir; 
 
Vist que per dur a terme aquest procés de licitació és necessari que els ajuntaments 
interessats hagin comunicat el nombre de subministraments i el consum anual aproximat 
en MW/h; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del 
subministrament d’energia elèctrica al Consell Comarcal del Gironès i dels 
municipis de la comarca que s’hi han volgut adherir. 

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules tècniques particulars i el plec de clàusules 

administratives particulars que han de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació per procediment obert mitjançant subhasta electrònica, al Diari 
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Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari Oficial de la Unió Europea, al 
Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant 

 
Quart.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar a la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

 
 
8. Aprovació de les bases de la I Mostra de Cinema de Caiac.  
 
El Sr. Bagué explica que es tracta d'una proposta que prové de la Casa de Cultura de les 
Bernardes. Es tracta del primer concurs vinculat al món del Caiac. A la nostra comarca hi 
ha molts aficionats, empreses i entitats molt vinculades a aquest món. Els objectius 
bàsicament com tot el que prové de Les Bernardes són culturals i artístics així com la 
difusió i la promoció de la nostra comarca. A la Junta de Portaveus i a la Comissió 
Informativa de Cultura els consellers van fer-hi algunes aportacions les quals van posar de 
manifest els punts febles del document. En aquest no quedava molt clar que l'objectiu 
principal seria la difusió del Gironès amb l'activitat del Caiac i la natura. S'ha modificat 
aquest aspecte i s'ha fer arribar als portaveus. Amb aquests es diu que el premi principal 
dotat amb 1.000 euros serà exclusivament pels curtmetratges ubicats a la comarca del 
Gironès, els quatre premis restants seran més oberts per conservar la funció artística. 
Aquesta serà una de les poques mostres del món del Caiac que es porten a terme.  
 
El Sr. Mascort vol comentar dues coses. En primer lloc manifesta que votaran a favor de 
la votació d'aquest punt perquè la modificació a les bases produïda ha estat en funció de 
la proposta que van presentar. En segon lloc vol preguntar si qualsevol iniciativa d'aquesta 
tipus d'una altra entitat de la comarca relacionada amb el món de l'esport o de l'aventura 
també gaudiria d'una mostra de cinema i del finançament del Consell.  
 
El Sr. Bague respon que com ja es va explicar es vol donar un tomb al que s'estava 
portant a terme per part de Les Bernardes. Aquesta és una nova iniciativa i es busquen 
noves propostes. A la pregunta que ha formulat de és impossible ajudar a totes les 
entitats la resposta és que el pressupost per fer front a aquesta actuació prové de Les 
Bernardes. El pressupost de l'àrea de Cultura del Consell no els hi permet fer tantes 
coses.  
 
La Sr. Mascort comenta que premiar la imaginació, la creativitat i el valor artístic en 
aquests moments d'austeritat és un valor afegit. Tot el que sigui fer promoció de la 
comarca i donar a conèixer els valors dels que es disposa està molt bé. Creu que hi ha 
molta gent que no sap que es pot fer caiac al riu Ter i és una bona manera de fer-ne 
difusió.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, mitjançant la Casa de Cultura les Bernardes, 
vol impulsar la I Mostra de Cinema de Caiac; 
 



 10 

Atès que l’objecte d'aquestes bases consisteix en l'atorgament de 5 premis (Millor 
curtmetratge, Millor curtmetratge en riu català, Millor curtmetratge de mar, Millor 
curtmetratge d'execució tècnica esportiva i Premi del públic) en el marc de la I Mostra de 
Cinema de Caiac que organitza la Casa de Cultura de Les Bernardes; 
 
Vist que la I Mostra de Cinema de Caiac que organitza la Casa de Cultura de Les 
Bernardes es celebrarà a Salt entre el 20 i el 22 de setembre de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases reguladores de la convocatòria I Mostra de Cinema de 

Caiac que organitza la Casa de Cultura de Les Bernardes. 
 
Segon.  Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 

mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Tercer.  En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Quart.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per aprovar la 

convocatòria, resoldre les al·legacions a les bases reguladores que es puguin 
formular i aprovar les bases definitivament en aquest supòsit, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa de Cultura. 

 
Cinquè. Imputar l'import derivat d'aquesta convocatòria a la partida 333.48000 del 

pressupost de l'exercici 2012. 
 
9. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
10. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
La Sra. Plana vol fer un prec en relació a Les Bernardes i demana que se li faci arribar 
quines són les activitats que s'hi porten a terme.  
 
El Sr. Bagué respon que se li farà arribar.  
 
El Sr. Parera-Nieto convida als assistents a assistir a la festa major de Fornells de la 
Selva.  
 
La Sra. Carabellido convida als assistents a participar a la festa major de Salt.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
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Vist i plau, 
El president 

 
El secretari general 

 
 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 

 


