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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE
L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 11 DE MAIG
DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
05/2009
extraordinari urgent
11 de maig de 2009
de les 20:02 a les 20:47
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
3er. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
5a. Tinenta d’alcalde
Regidors i regidores

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús (que presideix)
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
David Forcada i Rifà
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
CiU
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ICV-CdG

2on. Tinent d’alcalde
Regidora

Pere Galobardes i Molera
Flora Vilalta i Sospedra

PSC-PM
PSC-PM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:
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1/ PROPOSTES:
1.1.- RATIFICACIÓ D’UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ADOPTAT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE MAIG DE 2009:
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ACORD:
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2009, va
adoptar l’acord que es transcriu literalment a continuació:
E/2
SOL·LICITUD D’AJUT AL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES
URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL.
En el DOGC núm. 5352 de data 2 d’abril de 2009 es va publicar l’Ordre PTO/832/2009, de 27 de març,
d’obertura de convocatòries per a l’atorgament d’ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i per l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
L’objecte d’aquesta resolució és obrir la convocatòria per a l’any 2009 per sol.licitar els ajuts que preveu la
Llei 2/2004, de 4 de juny, que crea el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció
especial. Les bases per sol.licitar els ajuts que preveu la Llei 2/2004 són les que estableix el Decret 369/2004,
de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial. (DOGC núm. 4215, de 9.9.2004).
L’article 3 de la Resolució PTO/832/2009 preveu que pels municipis de 10.000 o més habitants, segons el
padró municipal a data 1 de gener de 2008, el percentatge de subvenció del pressupost global del projecte
d’intervenció integral serà del 50%.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 de gener de 2009 es va aprovar un
conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona en virtut del qual la Diputació de Barcelona
col.laborava amb l’Ajuntament de Torelló en la redacció del Projecte d’intervenció integral als efectes que
l’Ajuntament de Torelló pogués sol.licitar els ajuts que preveu la Llei 2/2004, de 4 de juny, que crea el Fons
de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial.
Vist que l’Ajuntament de Torelló ha elaborat el projecte d’intervenció integral que compleix amb el que
especifica l’article 4 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, en el que es justifica que l’àmbit escollit pot
ser considerat com a àrea d’atenció especial d’acord amb el que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, i els
criteris que estableix el Decret 369/2004, de 7 de setembre.
El projecte d’intervenció integral redactat per l’Ajuntament preveu unes actuacions amb un cost total de
9.911.500 €.
Per acord del ple municipal en sessió celebrada en data de 30 de juny de 2008 es va acordar delegar a la
Junta de Govern la competència per sol.licitar subvencions.
D’acord amb l’esmentat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- CONCÓRRER a la convocatòria oberta per la Resolució PTO/832/2009 i sol·licitar els ajuts
que preveu la Llei 2/2004, de 4 de juny, que crea el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes
d’atenció especial per una quantia de 4.955.750 €, corresponent al 50% del cost total del Projecte
d’Intervenció Integral redactat per l’Ajuntament de Torelló per presentar-se a aquesta convocatòria.
SEGON.- APROVAR el Projecte d’Intervenció Integral redactat per sol.licitar els ajuts que preveu la Llei
2/2004, de 4 de juny, que crea el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial.
TERCER.- APROVAR el compromís de dotar les partides pressupostàries necessàries pels propers
exercicis per assumir el cofinançament del projecte.
QUART.- RATIFICAR la present resolució pel plenari municipal en la propera sessió que celebri.
CINQUÈ.- FACULTAR l’Alcalde-President tan àmpliament com en dret fóra necessari per executar els
presents acords.
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Si bé la competència per a l’aprovació de concurrència a convocatòries de subvencions
està delegada a la Junta de Govern Local, per acord plenari del dia 30 de juny de 2008,
tenint en compte que l’acord preveu un compromís pressupostari plurianual,
competència atorgada al ple municipal, a proposta de l’alcaldia, el ple, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda la seva ratifiació.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Tal com vàrem manifestar a la Junta de Govern el Pla de Barris no compta amb el suport
del nostre grup, d’Iniciativa Ciutadans del Ges i explicarem alguns dels motius;
considerem que aquesta Llei de millora de barris o àrees urbanes que requereixin una
atenció especial, el que en diem normalment pla de barris, és una molt bona inciativa
per millorar els nostres pobles i ciutats que, sobretot des del punt de vista urbanístic i social,
entenent per urbanístic i social un ventall ampli d’àrees.
En el cas nostre de Torelló, el pla de barris és una intervenció pensada per al casc antic i
la zona esportiva, però evidentment, qualsevol actuació d’aquestes i en aquest entorn té
repercussions en el conjunt dels ciutadans de Torelló. Per això, quan es varen iniciar els
treballs i se’ns va demanar l’opinió com a grup i la nostra participació en la comissió de
treball, quan dèiem què pensàvem que s’hi hauria d’incloure, vàrem presentar una sèrie
de propostes que tenien com a objectiu arribar al conjunt de la població, des dels infants
fins a la gent gran i que afectava els diferents àmbits: el medi ambient, la sostenibilitat, la
mobilitat, l’habitatge i posaven especial atenció –des del nostre punt de vista- en el
factor que les intervencions que féssim en equipaments o espais, ens servissin per
desenvolupar els diferents plans que hem anat aprovant en aquests plens passats: el de
joventut, el de cultura, el d’igualtat d’oportunitats... és a dir, entenem que qualsevol
projecte d’aquest tipus, més enllà de les pedres, cal tot aquest conjunt d’actuacions, que
entenem que el que hem de fer és millorar la qualitat de vida dels torellonencs i les
torellonenques.
Malgrat les esperances que vàrem dispositar, des del nostre grup, a la primera reunió de
treball, en el sentit que ens semblava que aquesta vegada seria possible fer un treball real
d’equip i un treball que servís per aconseguir –ens semblava a nosaltres- definir un pla de
barris amb sentit i amb coherència, això és el que ens semblava que inicialment s’havia
previst; en la primera reunió tot apuntava cap aquí i la setmana següent i sense el debat
en el marc de la comissió, s’havien incorporat diversos canvis que des del nostre punt de
vista han fet perdre el sentit global de la intervenció i que això va fer que en la següent
reunió manifestés que com a grup no donaríem suport al pla.
Per exemple, des del nostre punt de vista –i així ens va semblar que també compartien
molts dels regidors que també van participar en la primera reunió- entenem que la
ludoteca, l’espai de joc, ha d’estar relacionada amb la biblioteca, l’espai de consulta,
de lectura i, per tant, nosaltres considerem que hauria d’estar ubicada a l’edifici del club,
la qual cosa permetria –d’altra banda- aprofitar els jardins Vicenç Pujol i no pas ubicada
a la ronda de les Pollancredes sense cap mena de connexió amb altres equipaments.
També, com hem manifestat en moltes ocasions en aquest ple, o en altres àmbits, ens
sembla que l’antic CAP de la plaça Nova hauria de ser un espai d’ús prioritari per als
joves, amb el punt 16 i els serveis comuns a la planta baixa –això no és incompatible de
cap de les maneres amb què hi hagi espais que puguin ser utilitzats per les entitats-. Ens
sembla que acabem d’aprovar un pla de joventut –no fa gaires mesos- és molt ambiciós,
amb un munt de projectes, però ens sembla que quan tenim una oportunitat de fer
inversions realment en espais per als joves, uns espais que són l’excusa o són el
mecanisme per fer polítiques decidides amb els joves i, per tant, invertir en el futur del
nostre municipi, no hi posem ni un euro; ens sembla un despropòsit. No ens serveix que es
plantegi que s’ubicaran al club en un futur... sabem els costos que té qualsevol inversió en
un equipament com el club i sabem també –si no s’aprofiten oportunitats com aquestesles partides destinades a joventut, desgraciadament solen ser molt minses; si realment
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creiem de veritat que el club pot ser una alternativa, ho hauríem d’haver inclòs en aquest
pla i, a més, d’altra banda, el CAP, no en tenim prou amb això, si no que a més, sense fer
cap mena de treball, un bon dia descobrim que amb els recursos finançats amb els fons
d’inversió local, ja s’han iniciat les obres i que algú ha decidit que a la planta baixa s’hi
ubicaria ràdio ona.
També, i tal com vàrem manifestar en les reunions que s’han fet de treball de pla de
barris, com a grup, des d’incitativa ciutadans del Ges, ens oposem rotundament a
l’ampliació del pavelló per la zona del “xiringuito”; ens sembla que és un espai
fonamental per a l’activitat lúdicomusical d’aquest municipi, que no genera conflictes i,
per tant, ens sembla que s’ha de poder mantenir i considerem que tot el treball
d’aprofundiment en els aspectes més de millora de la qualitat de vida, de la cohesió
social i, per tant, els programes que no van lligats estretament a la construcció d’espais i
equipaments, necessitaríem haver-hi aprofundit una mica més.
És per tot això que, malgrat que el pla contingui diverses propostes que han estat
defensades pel nostre grup, no hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
De tothom és sabut que l’any passat, el projecte que es va presentar a Torelló no va tenir
el suport d’Esquerra Republicana; ens vàrem abstenir en la seva presentació; no vàrem
voler votar en contra per no posar pals a les rodes. Vàrem deixar molt clar que el no
donar suport tenia unes raons: no era el procés participatiu correcte; no s’havien creat
espais de treball dels diferents grups municipals per poder fer les aportacions i hi havia
actuacions que topaven amb el nostre projecte de Torelló.
Just quan es va saber que no s’atorgaria el pla de barris a Torelló, el primer que vàrem fer
va ser posar-nos en contacte amb l’equip de govern i estendre la mà per a una futura
col·laboració, si es tenia la voluntat –i així s’havia manifestat- de presentar-se de nou al
pla de barris. Aquesta mà estesa no era buida, si no que també demanava unes
condicions de treball en el següent projecte del pla de barris, que era: que hi hagués un
procés participatiu real i que es creés un espai de treball multipartit en què els diferents
grups municipals poguessin fer les seves aportacions i que el debat polític es fes en aquest
àmbit de treball.
Nosaltres creiem que tots els grups municipals hi havíem d’estar inclosos, perquè el pla de
barris, de tothom és sabut que va més enllà d’aquest mandat, és a dir, que pot
condicionar les actuacions del futur equip de govern que pugui haver-hi a partir de les
properes eleccions municipals.
En aquell moment, l’equip de govern, ja fos en reunions internes o fos en aquest mateix
ple, va agafar aquesta proposta nostra i va agafar el compromís de treballar acceptant
la nostra mà estesa per al futur pla de barris.
Ara hem acabat el procés d’elaboració de la proposta de Torelló per al pla de barris
d’enguany i nosaltres aquesta vegada si que podem dir que donarem suport a la
proposta de Torelló; primer, perquè hi ha hagut un procés participatiu correcte –s’han fet
dues jornades, s’ha informat la població i s’ha pogut fer retorn de les jornades
participatives-. S’ha creat un espai de treball multipartit, amb una comissió política on
s’ha debatut i s’han decidit les coses en què tots els grups municipals hi érem i, a més les
propostes d’actuacions que han sortit, algunes de les quals hem proposat nosaltres i altres
era perquè coincidíem amb l’equip de govern, i d’altres, perquè les hem acceptat. Jo en
destacaria, per exemple, la segona fase del casc antic i la rehabilitació d’habitatges; els
programes de mediació d’interculturalitat d’immigració; les actuacions a la zona
esportiva, ja sigui el camp de gespa artificial o l’annex al pavelló. A nosaltres també ens
preocupa la ubicació d’aquest annex al pavelló: per nosaltres era important millorar
l’equipament del pavelló de Torelló i en les propostes de la ubicació, si que s’ha mostrat
la sensibilitat d’anar en compte en què a ubicació no condicioni els usos que es fan en
aquests moments.
També la dinamització comercial voldríem destacar-la: és un tema que vàrem posar
damunt de la taula; hi havia dubtes de si podria entrar al pla de barris; al final sembla que
és així i s’ha inclòs i per nosaltres és important que en una actuació al casc antic hi hagi la
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dinamització comercial. I d’altra banda, dos projectes que van ser propostes nostres: una
que era l’activació de l’equipament de l’antiga oficina de correus –que en un primer
moment no es contemplava-; creiem que estant al cor del casc antic s’havia d’activar
aquest equipament i en principi, s’hi ubicarà l’espai dona. I un altre era activar l’antic
casal dels avis a la ronda de les Pollancredes, amb una actuació que nosaltres lligàvem
amb el parc de les pollancredes –i així es farà- i allà establir-hi la ludoteca. En un primer
moment, la ludoteca anava al club; es va canviar i es va establir en aquest equipament.
A més, el que nosaltres valorem de com s’ha treballat a més d’aquest espai en què hem
pogut participar els diferents grups polítics, el procés participatiu és en la filosofia; aquesta
filosofia que nosaltres ja vàrem mostrat en un ple municipal, va ser fer una planificació
més enllà de les actuacions concretes del pla de barris; hem de fer una revisió del pla
general i criem que millor tenir-ho en compta quan planifiquéssim les actuacions en
equipaments d’aquesta zona.
És per això que, per exemple, hi ha alguns temes que no estan dins d’aquesta proposta,
com és el club: nosaltres apostàvem per què formés part de la xarxa de l’hotel d’entitats
en xarxa, ja que no tenim un equipament prou gran, per portar-lo a terme com ens
agradaria, que al club pogués haver-hi un espai de convivència, un espai d’activitats
socials comú dels ciutadans i de les entitats de Torelló, ja sigui centre cívic o dient-li d’una
altra manera; hi ha el compromís de treballar en aquesta línia i que es tingui en compte
en les properes actuacions que es facin a Torelló; és a dir, després del pla de barris,
s’intentaria que fos de les primeres que es faci.
Globalment nosaltres ens sentim còmplices d’aquest pla de barris; aquest pla de barris
també és nostre. Ens hem sentit motor del pla de barris i per tot això i el que he exposat,
nosaltres donarem suport a aquesta proposta.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres hem estat treballant treballat intensament; l’equip de govern –i jo he estat el
que he portat una mica tota aquesta part- i segurament hi ha coses que s’haurien pogut
fer millor... sempre hi ha coses que es poden fer millor! Però hi ha una cosa clara i és que
la intenció inicial era que tots els grups hi estiguessin d’acord, una mica pel que deia en
Jordi abans, perquè és un tema plurianualitat que dura quatre o cinc anys i saltaran
legislatures i seria bo que s’hagués consensuat entre tots; lamentem que no hagi estat
finalment així, tot i que hi ha una àmplia majoria que el recolza. Les 28 actuacions que
s’han inclòs, segurament n’hi ha algunes que poden ser més o menys discutibles, però
totes formen part d’un cordill, diríem, que toca des dels temes socials, fins als temes més
de pedra –que no sempre han de ser d’aquests-; des de l’actuació d’acabar el que és el
cas antic, que en el seu moment es va ampliar, perquè per qüestions d’àmbit censal
limitava mig carrer de Sant Miquel, mig carrer de Capsavila, el carrer Nou no hi entrava... i
s’ha aconseguit que això millorés i que hi entressin aquests carrers; s’ha fet un bon treball
a nivell tècnic, que han estat fet una inspecció puntual, casa per casa, de les 500 o 600
cases o edificis que hi ha en aquesta zona, fent una mena de catàleg de les condicions
en què està cadascuna i això és un treball molt interessant de cara a poder estimar quina
és la quantitat que després hauríem d’aportar dins del pla per fer millores dels edificis en
quant a temes estructurals.
Pel que fa a les altres actuacions, n’hi ha que són importants; jo crec que hi ha un tema,
basat una mica en el treball que estan fent l’associació de festes del carrer Sant Josep en
el tema dels immigrants i que pot ser una prova pilot interessant per veure si realment es fa
una intervenció ben fet en tot això. Ells hi han estat treballant i estan molt d’acord en què
participem tots plegats i intentem fer coses que després poden ser ampliables. Hi ha el
tema de les dones... es contemplen moltes coses: l’esport, les sortides verdes que no té el
casc antic en si (a part dels jardins Vicenç Pujol tota la zona aquesta, són places o són
carrers que no tenen molt espai) i, per tant, donar una sortida que després, és cert, tot
això s’amplia a la resta del poble i no és només benefici per al casc antic, perquè moltes
de les coses que es fan tindran un benefici per a tota la població.
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A nosaltres ens sembla que s’ha treballat bé. Els grups han participat, malgrat no hi hagi
acord en algunes coses i creiem que s’ha fet una bona feina i els tècnics ho han fet molt
bé i, per tant, esperem que ens ho donin i ho puguem tirar endavant.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo també volia dir algunes coses sobre el pla de barris. En primer lloc llegiré la carta que
acompanya el pla de barris; és la que hem enviat a les institucions, perquè en quedi
constància també a l’acta d’aquest ple, i diu el següent:
“Torelló és una vila amb vocació d’avenç i de progrés. Des de la seva situació al cor
de la Vall del Ges, Torelló vol impulsar-se com un eix de primer nivell en el mapa de les
comarques centrals de Catalunya. La millora constant de les comunicacions i la
posició estratègica en què queda la vila indiquen que s’avança en la direcció
correcta.
En aquest sentit, tant els ciutadans com l’administració municipal també posen el seu
esforç en la construcció d’una població oberta, acollidora i moderna. Torelló vol
enfortir la seva naturalesa de capital de la Vall del Ges i vol esdevenir un referent
social, cultural, econòmic, comercial, d’aquest territori osonenc.
La remodelació del casc antic es perfila com un instrument bàsic d’aquesta voluntat.
El centre històric de Torelló, immers en un procés de degradació que l’amenaça,
conté bona part del llegat patrimonial del municipi, a través del qual aquest barri pot
recuperar la seva centralitat com a eix comercial, cultural i de serveis.
Viure al centre ha de ser un privilegi. Per això el casc antic de Torelló –els seus carrers,
els seus edificis, els seus equipaments- ha de permetre que els seus veïns hi visquin bé, i
aquell que hi treballa, el que hi té un negoci, el que hi és de pas o el que el visita, s’hi
trobi a gust.
El redisseny i redefinició del centre, procés en el qual els veïns han tingut un paper
rellevant, ha de comportar la consolidació d’aspectes fonamentals: la rehabilitació
dels habitatges degradats; la convivència dels vianants i dels vehicles, amb unes
prioritats clares; la millora dels carrers i places; el redreçament del sector comercial; la
dotació adequada i suficient d’espais públics d’aparcament; la implantació de
programes d’inclusió social; els serveis d’atenció a la gent gran; la universalització de
les noves tecnologies; la recuperació del riu i el bosc de ribera com a pulmó verd i com
a porta d’accés a l’entorn natural de la vila...
L’elaboració d’aquest projecte ha implicat tothom: grups municipals de tots els colors
polítics, veïns que hi han dit la seva en les sessions participatives, entitats que hi han
donat el seu suport. Tothom ha entès que es tracta d’un projecte de poble i s’han
establert positives complicitats que han enriquit la proposta. Per al seu
desenvolupament caldrà el lideratge i l’organització d’un equip preparat i capacitat
que treballarà harmònica i transversalment, de bracet amb el govern municipal i amb
els veïns del barri, per tal que la feina passi directament del paper al carrer. I aquest
procés, en totes les fases de la seva execució, continuarà sent obert, transparent i
participatiu.
Per això, presentem un projecte il·lusionador, ple de promeses de futur. Torelló està
decidit a fer-les realitat.” Sabem que enguany costarà que ens aprovin aquest
projecte; costarà, perquè la convocatòria, a diferència de les últimes convocatòries
que hi ha hagut, és oberta –jo ho trobo molt correcte- a municipis de menys de 10.000
habitants i per a municipis de més de 10.000 habitants només s’aprovaran els projectes
a 10 municipis de Catalunya i, per tant, hi haurà força competència.
Però per altra banda jo he vist la participació de totes les persones que han
col·laborat: la participació dels veïns, els tècnics –jo diria que hem tingut un gran equip
professional- penso que han treballat molt bé; és un pla de barris molt cohesionat, molt
potent, subscric les paraules que deia en Jordi, perquè estem treballant no per ara, ni
per dos o tres anys vista, si no per molts anys més i penso que això és molt important.
Donar-hi suport o no, tothom és lliure de fer-ho, només faltaria! Però abans he sentit
que la Montse deia que es pensava que aquest pla de barris havia de tenir sentit i

7

coherència i, per tant jo entenc que no té ni sentit ni coherència –per les paraules que
abans has dit-; que cadascú les aguanti i trobo correcte que cadascú en digui el que
cregui oportú. Jo, malgrat això, que no té sentit ni coherència, convido –si és que ens
donen el pla de barris- al grup d’iniciativa, si ho vol, a participar-hi i, si no, que
s’autoexclogui com fa en aquests moments.
Penso que les coses les hem d’estudiar una mica, perquè dir que l’ampliació del
pavelló es farà a la zona del “xiringuito” és mentida i és dir coses que no són; penso
que hem de vigilar amb les coses que es diuen! Però com que tothom és lliure d’opinar
el que vulgui...
Voldria ressaltar, dels 24-26 projectes que presentem, que pràcticament la meitat no
són totxanes; les totxanes també fan falta, però no ho són: són realitats tangibles que
afecten directament a les persones i n’esmentaré uns quants:
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Disposar d’una oficina d’habitatge, que al mateix temps, des de la pròpia
oficina puguem gestionar el pla de barris, és fantàstic i Torelló hem de recordar
que som un municipi que des d’aquest àmbit, en aquests moments, des
d’urbanisme s’està treballant en la construcció d’uns 160 habitatges de
promoció pública; això s’ha de gestionar molt i a més hem aprovat i hem signat
convenis amb la Generalitat, el tema de la borsa de lloguer social, ...
La rehabilitació de l’edifici de La Carrera: jo penso que és molt important,
perquè entenem que serà un espai que nosaltres diem que hi ha d’haver els
serveis d’acció social i comunitari; un concepte una mica diferent del que fins
ara havíem tingut. Penso que hi ha moltes institucions que estan treballant en
aquest sentit; a veure quin altre caire hi donem, perquè des de la
universalització dels serveis socials, amb la nova llei de serveis socials i canvis
que s’estan experimentant en aquests moments, com la llei de la
dependència, és clau que aquells municipis que estiguin ben preparats, que
tinguin els equipaments, els serveis i els professionals en condicions, el que faran
serà donar més qualitat de vida i millor a uns ciutadans que per problemàtiques
“X” no tenen les mateixes condicions que tenim la majoria.
La sala polivalent, que nosaltres entenem com annex del pavelló, amb aquesta
polivalència que abans comentava en Jordi.
L’hotel d’entitats a l’antic CAP de la plaça Nova. Abans d’anar-hi les entitats
s’hi ha de fer obres i, per tant, hi ha d’haver totxanes inevitablement.
La instal·lació d’infraestructures TICS; nosaltres entenem que també han de
quedar universalitzades; tothom hi ha de tenir dret.
Camins escolars segurs: és una proposta que recollim, que inicialment havia
estat plantejada per l’escola Vall del Ges i que es va posar en pràctica i penso
que és important si podem fer-ho en aquest pla de barris i no ho farem
únicament a l’àmbit de delimitació de la llei de barris, si no que ho farem fins a
les escoles; només faltaria! No tindria sentit aturar-nos a la línia del pla de barris
i, per tant, hem d’avançar bastant més.
Problemes d’igualtat d’oportunitats i concretament “espai dones”; penso que
és un projecte també molt important, treballat molt bé des de l’àrea d’igualtat
que està treballant la M. Àngels Casals; necessitava infraestructures i més
serveis.
Programes d’esport per a la inclusió social; un altre element bàsic.
Programa de millora de l’atenció a la gent gran. No entraré a parlar de quins
programes estem treballant en aquests moments per a l’atenció a la gent gran,
perquè m’estendria massa, però sabeu que en aquests moments els tenim molt
avançats i s’està treballant d’una manera molt seriosa.
Programa “tots som carrer”, com deia abans en Lluís Bassas.
El programa de dinamització del comerç
I el programa de coordinació, comunicació i participació. No he parlat de
totxanes.
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Torelló està fent una altra cosa que penso que ajuda a què s’entengui bé com
plantegem aquest pla de barris: en la zona d’actuació d’aquest pla de barris,
l’ajuntament en aquest moment ja hi està actuant, o hi actuarà. Per exemple: els
habitatges dotacions són un tema important que en aquest moment s’està construint;
l’aparcament del carrer Rocaprevera: l’ajuntament hi està invertint; estem invertint una
part en l’hotel d’entitats de la plaça Nova. Si no recordo malament hem adjudicat una
part de l’aparcament de la Vitri i estem pendents que ens entreguin el projecte de la
plaça Nova, per parlar-lo amb tots els grups municipals i procedirà la seva licitació i
execució. I penso que no ho podem desfer d’una altra cosa també important: el pla
de barris no s’inventa ni en un dia, ni en un mes, ni en un any; el pla de barris es
treballa, perquè hi ha unes línies de treball, polítiques i jo sempre he dit que les línies
polítiques s’han d’estendre a tots els grups municipals per tal que pugui haver-hi la
màxima participació. En aquestes línies polítiques –insisteixo- hi ha coses
importantíssimes: Torelló ha treballat molt per les comunicacions; en aquest moment
Torelló està treient-ne fruit i en traurà fruit; estem en proximitats semblant d’Olot, Vic i el
Ripollès. Torelló està treballant per disposar de sòl industrial públic i sabeu que hi ha un
consorci constituït i enguany ja adjudicarem les obres d’urbanització de la primera
fase. Torelló està construint uns 160 habitatges de promoció pública. Torelló està fent
una inversió important en educació: divendres passat vàrem inaugurar –que ja
funcionava- l’escola Fortià Solà; l’1 de setembre ha d’estar en funcionament la nova
escola de la Vall del Ges i esperem que abans d’acabar aquest any es puguin
adjudicar les obres de la nova escola Marta Mata i esperem que en proper ple i, si no
hi ha temps, al següent, cedirem al Departament d’educació uns 2.300 m² per a
l’ampliació de l’institut.
Per tant, aquí hi ha un fil que crec que és coincident amb tots els grups, amb les
matisacions que hi pugui haver, que seria, per una banda, educació; per l’altra banda
habitatge i per una altra, treball; si a tot això hi sabem sumar una part importantíssima
de tots aquests projectes que no són totxana, que estan al pla de barris, magnífic.
Econòmicament no serà fàcil; si ens surt bé, ens felicitarem tots, per descomptat; si no
surt bé, què hi farem! I intentarem tornar-nos a presentar i si hem de dividir el poble en
dos o tres espais es dóna més a aquells municipis de menys de 10.000 habitants,
mirarem de fer alguna cosa. Tot i això, tenir la possibilitat que una colla de projectes
que fan falta per al municipi, se subvencionin amb el 50%, penso que no es pot deixar
perdre mai aquesta oportunitat i també hem de tenir vista els ajuntaments, en la
situació que estem, de no perdre això i saber que la resta de recursos autonòmics,
tenim capacitat per posar-los l’ajuntament o l’ajuntament i altres institucions i aquí
obrim la possibilitat –com molt bé es deia abans- que l’ajuntament, a la propera
legislatura, prengui decisions important, com a mínim al voltant d’un milió cinc-cents o
dos milions d’euros, que són els recursos que ens venen de dues administracions, si es
considera que ha d’anar per aquí; una és la Generalitat, a través del PUOSC i l’altra és
Diputació a través de Xarxa Barcelona municipis de Qualitat i altres ajudes que ja
sabeu que hi són; i ja es decidirà en el seu moment com s’ha de fer i de quina manera.
Per acabar, felicitar com he dit abans a tots els grups municipals i d’una manera molt
especial, no a grups, si no a persones: a en Lluís Bassas, que ha estat el que ha portat
des de l’inici la direcció del pla de barris i penso que s’ha fet molt correctament; als
quatre caps d’àrea, que també han fet aportacions en moltes reunions que havien fet
prèviament. Als caps de llista de cada grup i a la resta de regidors i regidores de
l’ajuntament. També a Jordi Pujol, que és el que ha coordinat tot el treball des d’un
punt de vista tècnic, intervenció, que ha fet un estudi econòmic i de viabilitat per
saber si es podria aplicar o no aquest pla de barris. També a secretaria i a diversos
responsables d’àrees de l’ajuntament. A tots ells, felicitats. També al CIDEm –que ens
han ajudat molt- i a la Diputació de Barcelona.
I ara només cal que tinguem sort! El projecte és fort, coherent i a veure si surt bé.
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SRA. MONTSE AYATS:
Per al·lusions: s’ha fet referència al sentit i a la coherència; per al nostre grup, iniciativa
ciutadans del Ges, sentit i coherència volia dir arribar al conjunt de la ciutadania –ja ho
he explicat-, volia dir treballar en els diferents àmbits; volia dir, sobretot, arribar a acords a
partir del debat polític en aquest espai; ena quest espai volia dir la comissió de treball que
ens reuníem els dilluns. A mi em sembla que això volia dir ésser capaços de trobar l’encaix
de les diferents propostes, tenint en compte també les aportacions dels ciutadans i no vol
dir –des del nostre punt de vista- de cap de les maneres, discutir una sèrie de projectes,
discutir una sèrie de propostes, arribar la setmana següent sense cap debat, trobar-te les
coses canviades; que s’exclogui, per exemple, qualsevol actuació pensada per als
joves... per nosaltres ens sembla que és molt important i, per tant, és en aquest sentit i,
aspectes com la ludoteca que hem defensat, perquè crèiem que era molt més coherent
vinculat a la biblioteca, el tema espai dones, que és un tema que s’ha de discutir, perquè
així ho vàrem acordar a la comissió, perquè vol dir quin enfocament es dóna a tot aquest
treball i sobre l’ampliació per la zona del “xiringuito”... no sé quina mentida he dit; jo era a
les reunions; vaig demanar explícitament a quina banda es faria i ami se’m va dir a la
banda del pavelló on es fan els concerts. Si ha canviat entre aquell dia de la reunió i ara,
podria ser, però crec que no i, per tant, de mentides em sembla que no n’he dit cap i
sobre les totxanes, he dit el que dic sempre com a grup: que les accions i les polítiques i
els espais i els equipaments, són necessaris, però sobretot, darrere hi ha d’haver bons
projectes i hi ha d’haver ganes d’impulsar una sèrie de coses i a mi em sembla que això
ens ha faltat.
VOTACIÓ:
Se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, amb el resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
Abstencions: 0

2/ SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS:
Per Real Decreto 482/2009, de 3 d’abril, es varen convocar eleccions de diputats al
Parlament Europeu.
D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, (L.O.R.E.G.), correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els Presidents i
els vocals es designaran per sorteig públic que es realitzarà entre el dia vint-i-cinquè i vinti-novè posterior a la convocatòria.
Per aquest motiu, cal procedir a la realització del sorteig esmentat.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Per al sorteig disposem d’un programa específic. Cal escollir els presidents, els dos vocals
i els dos suplents de cadascun.
Els presidents han de ser persones de més de 18 anys i menys de 65, amb batxillerat o
formació professional de segon grau i els vocals, la resta, sempre que sàpiguen llegir i
escriure i inclosos en el mateix tram d’edat.
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Cal que una persona disposi que comenci a voltar el marcador automàtic i el moment
en què s’hagi d’aturar.
El marcador s’ha aturat en el número 98 per als presidents, al número 442 per al primer
vocal i al 536 per al segon.
A continuació, cal extreure una bola numerada, que determinarà el salt entre el titular i
el seu primer suplent i aquest, i el segon suplent en cada un dels tres membres.
El número que s’ha extret és el 44, que s’incorpora al programa específic.
Cal fer esment que en els casos en què s’acceptin al·legacions o sigui impossible
notificar a la persona designada, es procedirà a un nou sorteig per a designar les
persones que hagin de substituir-los. No serà necessària la convocatòria d’un nou ple, si
no que des de secretaria es farà automàticament, amb el mateix programa i aplicant
els mateixos paràmetres que s’han establert al ple d’avui.
S’han aplicat els paràmetres a la totalitat de les meses electorals i el resultat és el
següent, al qual es dóna lectura:
Districte I, Secció 1, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

RAMON DONADO CAÑELLAS
JOSÉ GALAFAT SANZ
M. ASSUMPTA BARCONS FRANQUESA
JORDI CAPDEVILA CODINA
CARLES JORDÀ PRAT
EDUARDO JIMÉNEZ FERNÀNDEZ
ABDERRAHAM ASSBAI AZARZARI
NÚRIA CAPDEVILA MARTÍ
FRANCESC DACHS COROMINAS

Districte I, Secció 1, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

JOSEP PLADEVALL BOIX
FRANCESCA VALLDEORIOLA SOLER
JOSÉ OLIVÉ GORGAS
ANNA TUNEU FARRÉ
ALBERTO PUIG SITJÀ
SERGIO LÓPEZ MARTÍN
M. CINTA NOGUERA BARRACA
MARIA LOURDES REGUILLON ITURBE
MARC SAIGÍ ULLASTRE

Districte I, Secció 2, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

JOAN CODINA SERRALLONGA
NESTER FONTSERÈ CANDELL
XAVIER BARDOLET FONT
JAUME FERRER MANUEL
DAVID AYLAGAS HERNÁNDEZ
ANTONIO ÁLVAREZ PASTOR
ENRIQUE BALLESTEROS BERMÚDEZ
JOSEP ORIOL BOIX GARRÓ
MIREIA CAMPRODON RUSTARAZO

Districte I, Secció 2, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL

JOSEFA ORTUÑO CELMA
IVAN PRIETO CAMBRAS
JENIFER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
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1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

PERE PUIG VINYOLES
JOSEP JAUMIRA SALA
M. ÁNGELES GARCÍA MUGA
ANTONIO GONZÁLEZ MOTA
JOSEP HOYOS PLANAS
MARIA JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ

Districte I, Secció 2, mesa C
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

M. PILAR VENTUREIRA IGLESIAS
MIREIA RUBIO LORENTE
ANNA SOLER CARDONER
MIGUEL ROMAN BAS
MARIA SOLER PALMEROLA
SÍLVIA SÁNCHEZ PARRADO
ESTER SOLDEVILA COLOMER
ARNAU TOR BARDOLET
PAU VÀZQUEZ MARÍN

Districte I, Secció 4, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

IRENE FONT MATEU
EDUARD FORTUNATO LÓPEZ
M. CARMEN AZAUSTRE FUENTES
JOSEP BOSCH ARREY
ERNEST CUBÍ PUJOL
OLGA ALEMANY CARMONA
ANNA AUTET ERRA
MONTSERRAT BLANCH SALA
GUSTAVO CANTOS PRADOS

Districte I, Secció 4, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

MIREIA GIBERT PARÉS
MIQUEL PUIG VERDAGUER
FRANCISCO JOSÉ GRANADOS RODRÍGUEZ
JUAN CARLOS MATEO TORRES
JORDI GARCÍA JANÉ
JOSEFINA GARCÍA SURRIBAS
SALVADOR GOUTAN CASALPRIM
MÍRIAM JIMÉNEZ LÓPEZ
CARMEN LORENTE CASTILLO

Districte I, Secció 4, mesa C
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

ROGER RAMON GARCÍA
ALBERT SÁNCHEZ ÁLVAREZ
ROSARIO SURIÑACH PUIG
FRANCESC XAVIER SERRA SITJÀ
SANDRA VIVET CAMPS
JOSEFA SAQUÉS ALDERIZ
SANTIAGO SUBIRANA ACEBEDO
JUAN JOSÉ TRUY MARTÍNEZ
ALEIX VILA CARRERA

Districte II, Secció 1, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT

FREDERIC DA FONSECA GRAU
DOLORES ARCOS RODRÍGUEZ
EVA CANAL VERGÉS
ESTER GOUTAN ROURA
JOAN BARDOLET CASAS
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1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

JOSÉ BASCO PRATDESABA
MARTA CAMPS SOLER
ALBERT DEL COJO ROLDÁN
JOSEP CUTRINA FAJA

Districte II, Secció 1, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

ROSE MARIE RUL CAMILO
JUAN LÓPEZ RODRÍGUEZ
CRISTIAN PASTOR MONTILLA
JOSEFA TIENDA ÁVILA
MIGUEL ÁNGEL ZAMORA MARTÍNEZ
CÁNDIDA MIR PARERA
MOTSERRAT PALMEROLA ARQUÉS
MARIA PUJOL CAMPS
GERARD ROMA CLUA

Districte II, Secció 2, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

RAMON CURTÓ BARRIS
MARIA BASAGAÑA FLAMIS
M. ÀNGELS CASALS FON
M. ROSA HERNÁNDEZ VILÀ
LLUÍS BLANCH LLUELLES
RAMON BURGOS PÉREZ
GEMMA CARRERA TORNER
IMMACULADA COMPANYS CASACUBERTA
MARINA DOMÈNECH ARRIBAS

Districte II, Secció 2, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

M. ISABEL SÁNCHEZ GUERRERO
IVAN CRISTÓBAL MIRANDA AGUILAR
M. CARME PRAT CASARRAMONA
JUDIT TUNEU ROUDOT
ISAAC MORENO CRESPI
JESSICA ORTIZ PAREJA
JOSEP POUS MARCET
VERÓNICA RODRÍGUEZ DURÁN
FRANCESC XAVIER SALA PASTALLÉ

Districte III, Secció 1, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

MARC GIL CAMPS
EMILIO HERNÁNDEZ YEBRA
LAURA AYATS ALABERN
ENCARNACIÓ BERMÚDEZ CARACUEL
BIBIANA COTRINA CASAS
MIQUEL AGUIRRE PUIG
ERNEST ARNAU VERGÉS
MATILDE BOTELLO ANDÚJAR
FRANCISCO CAÑIZARES BERZOSA

Districte III, Secció 1, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL

M. CARME SALA AMBLÀS
MARTA SAÑÉ FEIAS
ANNA URBEA CASTELLS
ANTONIO TORRES FERNÁNDEZ
JORDI MARTÍNEZ LÓPEZ
EVA SOLER CARDONE
SILVIA TRUY MARTÍ
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1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

POL VILA RUIVIEJO
NURI YEBRA CUNILL

Districte III, Secció 2, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

JOSEP CAMPÀS FITER
MIGUEL AUTET ROVIRA
ASSUMPCIÓ CASTANY SERRALLONGA
JOSEP GASCÓ DANÉS
CONSOL CERVERA MESTRE
NOURA BOUGAMZA EL AZZOUTI
LLUÍS CASAS FAJA
PETRA CRUZ RODRÍGEUZ
VICENTE RUEDA ESTRADA

Districte III, Secció 2, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

M. ISABEL LESTÓN BERRIO
PATRICIO LÓPEZ LARIOS
JESÚS ORTEGA VALLEJO
MARIA GLÒRIA ROMA ESTRADA
M. CARME VILELLAS JORDÁN
IVAN DE MIGUEL DOMÍNGUEZ
MARIA NÚRIA OLLÉ FARRÉS
ÍNGRID PICAÑOL ÁLVAREZ
JOAN RAURELL FARRÉS

Districte III, Secció 3, mesa A
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

ALEXIS ECIJA MARTÍN
CATALINA ÁLVAREZ MERINO
NÚRIA BRUNAT RUIZ
CELIA BERENGUER ARNAU
EDUARDO CODINA RUAIX
DOLORES BAENA AGUILERA
MONTSERRAT BONET GAJA
PERE CAÑADA VELA
GERARD CASANY MUÑOZ

Districte III, Secció 3, mesa B
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

ROGER PUIGDECANET RIUBUGENT
VALENTÍN PLATERO JURADO
JOSEP GINESTA MAS
XAVIER LLUSSÀ BOLAÑOS
JOSEP PIJUAN SERRA
DOLORS PUJOL PUJOL
MARIA GEA CAÑIZARES
ROGER GUITART ANDREU
JUDIT JUANOLA GORCHS

Districte III, Secció 3, mesa C
PRESIDENT
1ER VOCAL
2ON VOCAL
1ER SUPLENT DE PRESIDENT
2ON SUPLENT DE PRESIDENT
1ER SUPLENT DE 1ER VOCAL
2ON SUPLENT DE 1ER VOCAL
1ER SUPLENT DE 2ON VOCAL
2ON SUPLENT DE 2ON VOCAL

ESTEL RIUBUGENT COROMINA
MANUEL RUIZ LÓPEZ
MANUEL SERRANO ÇALVAREZ
MARTA SOLÀ PEREA
MARC RIERA VIGUÉ
RICARDO SÁNCHEZ FORMIELES
M. TERESA SERRA OLIVÉS
MIREIA TAÑÀ AYATS
MARIA VALLS POSTIGO
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

