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ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ DE PLE 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 6 
Data: 20 de maig de 2015 
Hora:  20 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària  
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sr. Gemma Domínguez Garangou  
Sra. Xavier Ribas Surroca 
Sr. Maria Remei Brescó  Esteve 
Sr. Toni Badia Ortega 
Sr. Julià Gifre Serarols 
Sr. Anna Maria Masachs Coll 
Sra. Emilia Borràs Farran 
Sr. Ivan Méndez Riera 
 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
 
ÚNIC: APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES SEGÜENTS ACTES DEL PLE: 
PLE ORDINARI DE 14 DE MARÇ DE 2015, PLE EXTRAODINARI DE 29 D’ABRIL 
DE 2015, PLE EXTRAORDINARI DE 14 DE MAIG DE 2015 I PLE EXTRAORDINARI 
DE 20 DE MAIG DE 2015. 
 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, les següents actes: 

 

a) Ple ordinari de 14/03/2015: intervé la senyora Masachs per dir que a la plana 
59 de l’acta, quan parlaven de les analítiques del CEIP, es va dir que no es 
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canviava el filtre de carbó actiu i es va fer el comentari de que l’aigua podia no 
estar en condicions. Li sembla important que consti aquest comentari en l’acta. 

Intervé el senyor alcalde per dir que hi està d’acord en que consti que el filtre 
de carbó actiu i el seu registre no consta. 

La senyora Masachs diu que el filtre de carbó actiu ho hauria de canviar 
l’Ajuntament. 

El senyor alcalde respon que no, que ho ha de fer SCOLAREST. 

La senyora Masachs contesta que les analítiques bé les ha fet l’Ajuntament. 

El senyor alcalde respon que sí però el filtre de carbó actiu no. 

Intervé la senyora Brescó per dir que Sanitat demana les analítiques a 
SCOLAREST. 

La senyora Masachs diu que hi està d’acord i que, si hi ha la mínima sospita, 
no es pot esperar. 

El senyor alcalde respon que això ho exigeix Sanitat a SCOLAREST. 
L’Ajuntament ja fa les seves analítiques. L’Ajuntament ha fet les analítiques a 
l’aixeta de la font i allà els resultats han sortit correctes. 

La senyora Brescó diu que el problema està  ala cuina. 

La senyora Masachs recorda que es va dir en aquell Ple que, des que hi havia 
l’Alfons, no s’havia tornat a canviar el filtre. 

El senyor alcalde respon que es feia i no calia que es fes. En Florian també ho 
va dir. 

Respon el senyor Gifre que sí, que ho feia l’Alfons i no ho havia de fer. 

 

b) Ple extraordinari de 29/04/2015: s’aprova per unanimitat 

c) Ple extraordinari de 14/05/2015: s’aprova per unanimitat 

d) Ple extraordinari de 20/05/2015: s’aprova per unanimitat 

 
Finalment l’alcalde intervé per mostrar el seu agraïment a tots els regidors, recordant 
que a vegades han tingut les seves diferències, que ha estat un mandat complicat i els 
anima a tots perquè es continuaran anat veien per el poble i que està content ce com 
ha anat el mandat. 
 
El senyor Gifre demana la paraula per dir que potser ell és el que més legislatures ha 
estat aquí i segur que ha tingut encerts i s’ha equivocat en les seves actuacions però 
del que sí està content és d’haver pogut treballar per aquest municipi. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 20,14 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
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Vist i plau,      La secretària  
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


