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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE MAIG DE 2018

Identificació de la sessió
Número: 5/2018
Data: 25 de maig de 2018
Caràcter: ordinari
Convocatòria: primera
Horari: 20:30 h.
Lloc:
Sala
de
Plens
l’Ajuntament

Regidors que hi assisteixen
José Madern Ciria
Francesc Xavier Vila Llamas
Reyes Enrique Gonzalez
Joan Molinet Bret
Pere Blanco i Blanch
de Víctor Pey Quintero
Regidors excusats:
Georgina Baró Calabuig

Secretària:
Gemma Prats i Mulà

Regidors no excusats:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6
D’ABRIL DE 2018.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA
11 DE MAIG DE 2018.
TERCER.- RATIFICAR ADJUDICACIÓ APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS, DEL “CONTRACTE MIXT DE
SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE DARNIUS A TRAVÉS D’UNA EMPRESA DE SERVEIS
ENERGÈTICS I AMB ESTALVIS GARANTITS, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA”.
QUART.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017.
CINQUÈ.- MOCIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES STOLPERSTEINE
EN RECORD A LES PERSONES DE DARNIUS DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ
NAZIS.
SISÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CUP, DARNIUS PEL CANVI I
PDECAT PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA I LA
RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA.
SETÈ.- APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2019.
VUITÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE DATA 5 D’ABRIL A 21 DE
MAIG DE 2018.
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NOVÈ.- ASSUMPTES URGENTS.
DESÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA.
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Darnius, el dia vint-i-cinc de maig de dos mil divuit, essent les vint hores i trenta
minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a l’objecte de
celebrar sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, els Regidors que figuren
a l’encapçalament de la present acta, presidits per l’Alcalde-president i amb
l’assistència de la secretària de la Corporació, la Sra. Gemma Prats i Mulà, al efecte
de donar fe pública al Ple.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida
constitució del Ple, el senyor Alcalde declara obert l’acte.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6
D’ABRIL DE 2018
Sense intervencions l’acta es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot favorable
dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els senyors Pere
Blanco i Blanch i Víctor Pey i Quintero voten en contra. El senyor Joan Molinet
s’absté.
SEGON.-. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
DIA 11 DE MAIG DE 2018.
Sense intervencions l’acta es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot favorable
dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els senyors Pere
Blanco i Blanch i Víctor Pey i Quintero voten en contra. El senyor Joan Molinet
s’absté.
TERCER.- RATIFICAR ADJUDICACIÓ APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS, DEL “CONTRACTE MIXT
DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE DARNIUS A TRAVÉS
D’UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS I AMB ESTALVIS GARANTITS, SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA”.
“ Vistos els antecedents que es descriuen a continuació:
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Per Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, en virtut del qual s’aprova el
Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat exterior (REEIAE)
es regulen els nivells màxims d’il·luminació dels espais en funció de l’activitat que
s’hi realitza, la incidència de la il·luminació cap a d’altres espais i s’exigeix un
nivell mínim d’eficiència energètica en aquest tipus d’instal·lacions.
El 4 de desembre de 2012, entra en vigor la Directiva 2012/27/UE relativa a
l’eficiència energètica.
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn a través del Decret 190/2015 de desplegament de la
mateixa, regula les condicions mínimes a garantir per tal de compatibilitzar la
preservació del medi ambient nocturn amb el desenvolupament de l’activitat
humana durant la nit, tot considerant les diferents necessitats funcionals que es
donen. Per tant, és necessari conciliar la normativa sobre contaminació lumínica i la
d’eficiència i estalvi d’energia per tal de reduir l’impacte de les instal·lacions
d’enllumenat sobre el medi ambient nocturn.
La Llei 16/2017, de 1 d’agost, de canvi climàtic, té com a finalitats reduir les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi
climàtic, afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.
En aquest context de pretensió de millora de l’eficiència energètica i de reducció de
la contaminació lumínica, els municipis gironins es subscriuen al Pacte dels Alcaldes
acceptant el compromís de la Unió Europea de reduir un 20% el consum de CO2 per a
l’any 2020.
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través
del Projecte Beenergi (http://beenergi.ddgi.cat), té l’objectiu de promoure les
inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal d’aconseguir unes
millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments,
en tant que es tracta d’una matèria innovadora.
Una micro-empresa de serveis energètics (MESE) és una petita o mitjana empresa
(PIME) o una unió temporal d’empreses (UTE) especialitzada en el manteniment de
l’enllumenat públic, d’edificis municipals, d’empreses de subministrament d’energia
renovable, instal·ladors, enginyeries, etc. que ofereix tots els serveis necessaris per
implantar un projecte integral d’eficiència energètica en les instal•lacions
municipals, des de la fase de projecció fins a la fase de mesura i verificació dels
estalvis del projecte.
El projecte Beenergi ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació
Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.
Vist que l’Ajuntament de Darnius disposa avantprojecte de l’enllumenat públic per
tal de definir prèviament les seves necessitats i establir la viabilitat del contracte
amb una Micro-Empresa de Serveis Energètics (MESE) o una Empresa de Serveis
Energètics (ESE).
Vista la necessitat de la corporació, de contractar la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat exterior del municipi de Darnius i executar les
prestacions de gestió energètica i manteniment amb garantia total, mitjançant una
actuació global i integrada, i de conformitat amb els documents que formen part
d’aquest plec de clàusules.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 1 de març de 2018 va
APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació, del “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT,
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OBRA I SERVEIS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE DARNIUS A TRAVÉS D’UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS I
AMB ESTALVIS GARANTITS, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA”, d’acord amb el
plec de condicions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que
han de regor aquesta contractació.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l'expedient.
Vist que amb data 26 d’abril de 2018 es va constituir la Mesa de contractació,
òrgan competent per a la valoració de les proposicions, i aquesta va realitzar
proposta d'adjudicació a favor de l’empresa BOQUET SL., i es va realitzar informe
tècnic sobre les valoracions de les pliques presentades.
Vist que amb data 16 de maig de 2018, el licitador BOQUET SL, va constituir la
garantia definitiva i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014,
RESOLC
PRIMER. ADJUDICAR el “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS PER
A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI
DE DARNIUS A TRAVÉS D’UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS I AMB ESTALVIS
GARANTITS, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA en les condicions que figuren en
la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques a BOQUET SL. pel preu de 209.161,49 euros.
TERCER. Disposar la despesa corresponent.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al tècnic Jordi Colomer.
SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i
autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada.
SETÈ. Notificar a BOQUET SL. com adjudicatari del contracte, la present Resolució i
citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc, el dia següent al termini de
finalització dels quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació
als licitadors i candidats.
VUITÈ. RATIFICAR els acords anteriors pel PLE de la Corporació.
NOVÈ.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
DÈCIM. Publicar anunci de formalització del contracte en el «Diari Oficial de la Unió
Europea» a tot tardar 10 dies després de la formalització del contracte.
ONZÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit”.
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El senyor Pere Blanco pren la paraula per a demanar si s’ha fet un estudi de
viabilitat.
Agafa la paraula el senyor Josep Madern per explicar que el projecte preveu la
substitució de les lluminàries del poble per llums led i amb l’estalvi de l’energia es
paga la instal·lació.
Continua amb la paraula per a dir que l’empresa Boquet s’ha adjudicat l’obra amb sis
anys d’amortització i s’incorpora un sistema que pot saber en tot moment si una
lluminària està fosa i s’ha de reparar en menys de 72 hores.
El senyor Pere Blanco demana si el cablejat s’ha de canviar en tot el poble i el senyor
Madern li respon que no, que només es canvien les lluminàries i es fa una revisió per
part d’una empresa tipus ECA.
El senyor Blanco insisteix en que els agradaria veure un estudi de viabilitat i no hi és.
Sense més intervencions la proposta es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot
favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els
senyors Pere Blanco i Blanch i Víctor Pey i Quintero voten en contra. El senyor Joan
Molinet s’absté.

QUART.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017.
Es dona compte i el Ple en queda assabentat.
CINQUÈ.- MOCIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES
STOLPERSTEINE EN RECORD A LES PERSONES DE DARNIUS DEPORTADES ALS CAMPS
DE CONCENTRACIÓ NAZIS.
Pren la paraula el senyor Pere Blanco per a explicar que es tracta de col.locar unes
plaques tipus llamborda en memòria de la gent que va estar en camps de
concentració, i que a Darnius hi ha una persona.
L’Alcalde demana quina persona és i el senyor Blanco li respon.
Sense més intervencions la proposta s’aprova per UNANIMITAT.
SISÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CUP, DARNIUS PEL CANVI I
PDECAT PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA I LA
RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA
El senyor Joan Molinet explica la moció i llegeix els acords.
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“ Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les
mobilitzacions han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la
resistència civil activa i no violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot
davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades que no han mostrat
dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La
defensa de les escoles el passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest compromís
amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del
Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal
insistir, dels col·legis i centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven
judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta
estratègia d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència
qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles
delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs
dies després hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents CDR.
Volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre
objectiu que treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi
tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no
tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses,
per la part que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la
repressió i l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la
nostra decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment
independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i
que davant de la política del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res
més que un projecte esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per
a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els
espanta: el futur.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Darnius proposem els
següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Darnius considera una forma d’acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i
no violenta, pròpia d’una democràcia madura.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Darnius als Comitès de Defensa de
la República i les seves accions a les accions de desobediència i resistència civil
activa i no violenta, arran de la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.
Tercer.- L’Ajuntament de Darnius denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit,
exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de
Defensa de la República.
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Quart.- L’Ajuntament de Darnius denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió,
la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del
dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes
en forma de República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Darnius en col·laborar en la
defensa de les Darniuenques i Darniuencs que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de
Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural”.
El senyor Pere Blanco demana si es tracta de la moció pactada per la CUP i ERC.
El senyor Molinet li diu que és de la CUP.
El senyor Pere Blanco diu que s’abstindrà perquè n’hi ha una altre de la CUP i ERC.
Sense més intervencions moció es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot
favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila, Reyes Enrique i Joan
Molinet. Els senyors Pere Blanco i Blanch i Víctor Pey i Quintero s’abstenen.

SETÈ.- APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2019
“ Atès que, de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors, cal proposar dues festes locals a l’any per a cada un dels nostres
municipis i comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
Per l’anterior, i d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol,
es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ESTABLIR pel municipi de Darnius, les següents festes locals per l’any
2019, els dies 3 de maig i 16 d’agost.
SEGON.- ENVIAR TRASLLAT del present acord al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies dels Serveis Territorials a Girona de la de la Generalitat de
Catalunya”.

L’alcalde diu que s’ha triat com a dies de festa local de l’any vinent, el 3 de maig i el
16 d’agost, i sense més intervencions la proposta es sotmet a votació i queda
aprovada amb el vot favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila,
Reyes Enrique, Pere Blanco i Blanch i Víctor Pey i Quintero. El senyor Joan Molinet
s’absté.
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VUITÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE DATA 5
D’ABRIL A 21 DE MAIG DE 2018

- Decret de data 5 d’abril de 2018. Concessió autorització, a Promogest Empordà, per
connexió aigua a la casa situada al C/ Esplanes, 15-B de la urbanització La Vinyassa.
- Decret de data 10 d’abril de 2018. Concessió llicència municipal d’obres al Sr. José
Reno Núñez.
- Decret de data 17 d’abril de 2018. D’inici d’expedient per donar de baixa d’ofici a
diverses persones, al padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda.
- Decret de data 17 d’abril de 2018. Concessió autorització a l’AMPA del CEIP
Montroig de Darnius, per posar una parada de venda de llibres i roses a la Plaça
Major, els dies 22 i 23 d’abril d’enguany, amb motiu de la diada de Sant Jordi.
- Decret de data 19 d’abril de 2018. Aprovació del canvi de titular del nínxol núm.
27, 1r i 2n pis, a favor de la Sra. Joaquima Llosa Ventós.
- Decret de data 19 d’abril de 2018. D’adjudicació del contracte de substitució de la
coberta de l’edifici municipal del C/ Major, núm. 1 de Darnius.
- Decret de data 20 d’abril de 2018. Aprovació de la liquidació de la taxa d’utilització
privativa i aprofitament especial del sòl, subsòl i volada d’Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.
- Decret de data 20 d’abril de 2018. Aprovació de la liquidació de la taxa d’utilització
privativa i aprofitament especial del sòl, subsòl i volada d’Endesa Energia XXI,
S.L.U.
- Decret de data 20 d’abril de 2018. Aprovació de la liquidació de la taxa d’utilització
privativa i aprofitament especial del sòl, subsòl i volada d’Endesa Energia, SAU.
- Decret de data 23 d’abril de 2018. Aprovació de la liquidació de la taxa d’utilització
privativa i aprofitament especial del sòl, subsòl i volada de Gas Natural Servicios,
S.A.
- Decret de data 25 d’abril de 2018. Aprovació de la liquidació de la taxa d’utilització
privativa i aprofitament especial del sòl, subsòl i volada de Gas Natural
Comercializadora, S.A.

- Decret de data 25 d’abril de 2018. Aprovació de la liquidació de la taxa d’utilització
privativa i aprofitament especial del sòl, subsòl i volada de Gas Natural Catalunya
SDG, S.A.
- Decret de data 21 de maig de 2018. Aprovació de factures de la registre d’entrada
núm. 885/17 (Sistemes d’Oficina de Girona, SAU) a la registre d’entrada núm.
561/18 (Assessors Gestió Local – Empresarial, SL).

Es dona compte i el Ple en queda assabentat.
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NOVÈ.- ASSUMPTES URGENTS
El senyor Joan Molinet proposa presentar per urgència una moció de rebuig de la
violència i la urgència s’aprova per UNANIMITAT.
Seguidament es sotmet la moció a votació que també queda aprovada per
UNANIMITAT.
DESÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
El senyor Josep Madern informa que diumenge es celebren els 40 anys de
pessebristes.
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES
Agafa la paraula el senyor Pere Blanco per a dir que a l’escola hi ha dues pintades
que no s’han netejat.
El senyor Josep Madern li explica que s’ha de refer un pilar i es farà tot plegat.
El senyor Blanco diu que hi ha dues senyals de riades sobtades i demana si les ha
posat l’Ajuntament.
El senyor Madern li respon que no.
El senyor Pere Blanco explica que ara existeix la possibilitat d’expropiar els pisos
desocupats i proposa que s’estudiï aquesta possibilitat i es demani una línia de
subvencions en aquest sentit i es puguin dur a terme habitatges socials.
Atès que s’ha complert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde aixeca la
sessió a les vint hores i cinquanta minuts del dia de la data. Ho certifico.
L’Alcalde,

La Secretària,

Jose Madern i Ciria

Gemma Prats i Mulà

