ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016
Identificació de la sessió
Núm. 007/2016
Data: dilluns dia 26 de setembre de 2016
Horari: inici a les 21.00 finalitza a les 21.35
Lloc: sala de Plens del Consistori
Assistents:
Sr. Joan Casas i Carreras, Alcalde
Sr. Fèlix Castanyer Santanach, primer tinent d’alcalde (CIU)
Sra. Cristina Solà Hernandez, segons tinent d’alcalde (CIU)
Sr. Fermí Colomer Valls, regidor (CIU)
Sra. Eva Briceño Muñoz, regidora (CIU)
Sr. Artur Colomer Buchner, regidor (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sra. Judit Martra Serrat, regidora ( Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sr. Enric Colom Serrat, regidor (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sra. Àngels Armengou Roig, regidora (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Actua com a Secretària la Sra. Gemma Gasull Costa, Secretària-Interventora de la
Corporació.
Prèviament s’ha dut a terme la corresponent convocatòria amb l’antelació reglamentaria
establerta en el Reglament d’organització, funcionament i règim Juridic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de la qual s’ha donat
publicitat mitjançant la fixació d’un exemplar i ordre del dia en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament.
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar
els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria
Previ inici de l’acte del Ple propiament dit, el Sr. Alcalde vol realitzar dues apreciacions.
• La primera comunica que anteriorment a aquest acte s’ha realitzat l’acte de la
comissió especial de Comptes i, s’ha compartit, deixar a sobre la taula el punt
número 4, aprovació dels Comptes General del Pressupost de l’exercici 2015
per tal d’analitzar la documentació i degut a que no s’ha procedit a facilitar
dins el termini legal, procedint-se a senyalar nova convocatoria de Ple sessió
extraordinaria per tal de tractar aquest punt.
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•

Segona, demana que quant un regidor tingui el torn de la paraula no
s’interrompi i una vegada finalitzada la seva intervenció es pugui replicar. En
cas de que es produeixi una interrupció ell retirarà el torn de la paraula al
regidor. Demana que tots els regidors puguin parlar sense suspendre el seu
discurs o apreciació i així que s’entendran cadascuna de les intervencions. Ell
no intentarà respectar i demana el mateix als altres regidors, en cas de que
realitzi alguna interrupció demana que se’l corretgueixi.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta sessió ordinaria número 006/2016, de 28 de juliol
de 2016
La Regidora Sra. Martra:
- Pàgina 16, al punt 1, manifesta que ella va sutgerir que els 50.000,00 € del Pla
de Finançaments podrien fer servir en part per fer actuacions de supresió de
barreres arquitectòniques.
- Pàgina 17, on es demana la relacio´laboral del Sr. Erik Sureda, considera que
falta afeguir que hi ha un acord de Junta de Govern Local de contractació del
Sr. Erik però no existeix contracte.
El Regidor Sr. Colom:
- Pàgina 17, manifesta que no està d’acord amb el redactat perquè es dóna
entendre una cosa de que no és, maniofesta que ell va exposar que li va saber
greu no assebentar-se la reunió/trobada realitzada al bar l’Estacio´de Sant
Feliu per ningú de l’Ajuntament i que el grup ho sabia gràcies al Diputat Sr.
Pep Companys i no com consta a l’Acte segons els companys
Amb aquestes esmenes s’aprova l’acta anterior.

2.- Despatx Oficial
L’Alcalde fa constar les següents reunions:
01/09/2016: Assistència Assambela Consorci Ter- Brugent a la població d’Amer
06/09/2016: Assistència a l’acte d’entrega de les banderes del Consell Comarcal
06/09/2016: Assistència a la reunió de l’Associació del Casal de la Gent Gran d’Olot
14/09/2016: Assistència al Consell Consultiu de la Gent Gran d’Olot
17/09/2016: Assistència a la trobada amb la Frater i diferents entitats del sector a la
rectoria de Sant Feliu de Pallerols
26/09/2016: Reunió realizada amb els serveis juridics de Xaloc.
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3.- Proposta d’acord de la resolució al Recurs de Reposició interposat
pel Regidor Sr. Enric Colom i Serrat em representació del grup
municipal Units per Sant Feliu-ERC-AM al Plec de clàusules
administratives per a l’Adjudicació de la construcció d’un dret de
superfície sobre una finca de titularitat municipal per a gestió i
explotació, prèvia construcció de les obres, d’una residència-centre de
serveis per a la gent gran a Sant Feliu de Pallerols.
Atès l’informe emès per la Secretaria de la Corporació de 19 de setembre de 2016 oi de
conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim juridic de les
administracions públiques i del prpocediment administratiu comíu i del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya.
L’Alcalde manifesta que atès que s’ha emès dictament de la Secretaria de la Corporació
es dóna la paraula als regidors d’Units per Sant Feliu-ERC-AM.
Pren la paraula el Sr. A. Colomer indicant de que no tenen res a dir.
L’alcade pregunta si el seu vot es faborable i els regidors d’Units per Sant Feliu-ERCAM manifesten que no, no estan d’acord amb la desestimació del recurs.
El Regidor Sr. Castanyer demana la paraula indicant de que ell si que té quelcom a dir.
Exposa que les seves al.legacions són en quatre punts. La primera que la finca pública
s’està deixant a mans d’un privat i que el seu valor és considerable. Pregunta l’import de
l’equipament al regidor Sr. Colom, aquest indicar que el preu està fixat a l’al.legació, no
es voldria equivocar. Sr. Castanyer indica que ratlla als 2M d’euros i que gràcies a la
gestió ben feta de l’Equip de Govern. Pel que fa a l’al.legació de la bonificació del cànon,
tot està basat en justificacions econòmiques i jurídiques, les consideren més que normals
degut a la inversió que l’empresa haurà de realitzar. Prosegueix exposant que el que més
li ha sorprés de les al.legacions realitzades, tenint en compte de que tots són de Sant Feliu
i regidors, és que no estan d’acord que, alhora de baremar es tingui en compte el fet de
ser del poble. Finalment, respecte la grantia de que l’equipament s’ha de retornar en ple
funcionament, creu que hi ha proues obligacions en les clàusules per tal d’exiguir-ho, es
poden realitzar visites, penalitzacions,... Aquestes són les seves apreciacions i que la gent
ho valori.
El regidors Sr. Colom intervé manifestant que el recurs de reposició ells exposen de que
hi ha una part del clausurat que dóna preferencia als veïns de Sant Feliu i una altre
clausurat no. Per ells és molt clar i vol deixar aquest tema per tancat.
El regidor Sr.Castanyer, pren la paraula exposat que amb ell també li agraderia que ho
donguessin per tancat i no interposesin més traves. Recorda que en un Ple el Sr A.
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Colomer va dir que tenien majoria i que podrien tirar endavant el projecte però amb la
seva actuació, interposant recursos no els deixen fer.
El regidor Sr. Colom intervé recolçant que ells volen un geriactic amb garanties i places
concertades. Exposa de que el fet d’interposar el recurs no genera traves a la tramitació
perquè s’ha obtingut la valoració del Comité d’Experts i encara no s’ha celebrat acta de
l’òrgan de contractació per l’obertura de la Plica número 3. Volen un projecte ferm.
Pren la paraula la regidora Sra. Briceño dien que respecte aquest projecte, que fa temps
que se’n parla, és una trava rera l’altre, el poble de Sant Feliu no es mereix aixó, fan pena.
És un projecte que donarà servei, lloc de treball al poble. Demana que reflexionin, tenen
majoria però ja està bé de posar-hi traves i entrebancs.
El regisor Sr. F. Colomer indica que és un projecte de l’Equip de Govern i malgrat que
l’altra part no hi està d’acord ell considera de que s’ha de seguir i tirar endavant el
projecte.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcade manifestant que l’objectiu de l’oposició ha estat
en tot moment paralitzar el projecte i que no hi haguessin empreses interesades a
presentar-se. Creu que d’aqui a uns anys tothom estarà content de que el projecte s’hagi
pogut assolir i sempre se’ls trobarà per anar junts per tenir un cente de serveis per la gent
gran i que li sap greu de que no s’hagui mirat l’obejctiu tenint en compte que es tracte
d’un tema social, que va molt més enllà de la generació actual, va molt més enllà.
Procedeix dient que ha tingut la sort de tractar diferents temes socials en diferents partits
politics i, en cap, ha viscut les traves realitzades per l’oposició de Sant Feliu i l’indigna i
espera que la polèmica finalitzi aqui i no recorrrin a la via de recursos. Finalment indica
que considera que els informes jurídics, com en altres ocasions, donaran la raó a
l’Ajuntament. Considera que l’objectiu de Units per Sant Feliu ERC-AM és dir no a tot i
no donar suport en res, no donen conformitat en res. Lamenta moltíssim que no es doni
suport a un equipament com el centre de Serveis a la gent gran, que un dia tothom el pot
necessitar. Finalment, indica que es desestima el recurs, l’Equip de govern realitzarà tots
els esforços per fer realitat el projecte, per tenir serveis per Sant Feliu i des de Sant Feliu,
no només residència sinó un centre de serveis.
Es procedeix a votar, demanant el Sr. Alcalde el sentit del vot i els regidors del grup
politic Units per Sant Feliu-ERC-AM indiquen que anteriorment ja han manifestat el
sentit del seu vot, negatiu i per tant, per majoria absoluta, cinc vots a favor (Sr. Alcalde,
Sr. Castanyer, Sra. Solà, Sr. F. ColomermI Sra. Briuceño ) i quatre en contra (Sr. A.
Colomer, Sra. Martra, Sr. Colom i Sra. Armengou) s’adopta el següent acord:

ÚNIC: Desestimar el recurs de reposició interposat per Sr. Enric Colom Serrat en nom i
representació del Grup Municipal d’Units per Sant Feliu-ERC-.AM, pels motius expresat
en l’informe emès per la Secretaria Municipal.
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4.- Otorgament de llicències d’Obra Major
Expedient número 27/2016 del Sr. Josep Casademont Donay
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal d’obres.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnica municipal.
El Sr. Alcade dóna la paraula als regidors, el regidor Sr. Colom pregunta si l’informe de
la tècnica municipal es faboralbe i, la Secretaria manifesta que els hi ha fet enttrega i que
l’informe és faborable.
El regidor Sr. Castanyer, pregunta quin és el sentit del vot i el regidor Sr. Colom respon
dient que si l’informe tècnic és favorable no poden votar en contre. El regidor Sr.
Castanter pregunta si voten a favor i el regidor Sr. Colom respon que si.
El regidor Sr. Castanyer manifesta que els hi pregunta per què a l’últim ple es van abstenir
i ara li sorpen el canvi de criteri ja que els regidors d’Units per Sant Feliu-ERC-AM van
indicar que s’adstindran perquè les llicències d’obra major mai havien passat per Ple. Per
part de la regidora Sra. Martra indica que la diferència en el seu canvi de sentit en el vot
rau en la garantia.
Per tot l’exposat,
S’acorda per unanimitat dels regidors assistens (Sr. Casas, Sr. Castanyer, Sra. Solà, Sr. F.
Colomer, Sra. Birceño, Sr. A. Colomer, Sra. Martra, Sr. Colom i Sra. Armengou):
PRIMER.- Atorgar la següent llicència d’obra a:
- JOSEP CASADEMONT DONAY, per la construcció d’un habitatge
unifamiliar al carrer Volcà Traiter, número 11 de Sant Feliu de Pallerols.
SEGON.- Condicionar-les d’acord amb l’informe tècnic corresponent.

5.- Moció dels Govern Locals de Catalunya en Suport dels acord de Pau
a Colòmbia
L’Alcade exposa la moció indicant que el passat 25 d’agost des de l’Havana el govern
de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC)
va anunciar que havien arribat a un acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys
de conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les negociacions que han
tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una situació
de violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest, sentit,
cal destacar l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en
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relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325
de l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la
inclusió de l’agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent.
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment
que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies
dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar l’avenç
dels valors universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les vies
democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances als pobles del
món que pateixen violència.
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva
residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o
indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i totes
han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en les seves múltiples
formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una intensa relació que va
tenir un episodi important durant l’acollida de centenars d’exiliats i exiliades catalanes
després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el temps en forma de solidaritat del
poble català cap al poble colombià.
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un país
prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del
Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació catalana han
mantingut una intensa implicació amb els esforços dels colombians i les colombianes per
a la construcció de pau, amb la promoció dels drets humans, amb la sensibilització de
l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a accions d’incidència
política per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el treball conjunt
d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia.
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant dels
reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de post
conflicte. Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la
consecució d’una pau immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes
que és un enorme pas endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i
respectuosa amb la vida i els drets humans.

L’Alcade manifesta que és una moció que la fa arribar tant la Federeació de Municipis de
Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis (ACM) i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (FCCD).
Pren la paraula el regidor Sr. A. Colomer exposant que el seu grup ha realitzat contactes
amb diferents grups i persones vinculades amb Colòmbia on els hi ha manifestat varies
consideracions, considera que els acords són injustos, evidentment estan d’acord en que
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s’arribi a la pau, i aquest acord no portarà la pau tant buscada pels colombians i que el
seu grup s’abstindran pels següents motius:
Les FARC no accepten cap responsabilitat en els dany comesos durant el llarg
dels anys, no queda clar si entregaran les armes, no realitzaran cap
indemnització a les victimes, no han deixat de narcotraficar tot i que el govern
ha deixat les fumigacions, controlarant 10M hectàries a Colòmbia sense
presència de forces armades i podran descanviar en dret de propietat, no es
penedeixen de capdels crims comesos i no han reparat ni pensen reparar els
danys a les victimes, barregen delicte de narcotrafic amb politic per evitar
extradicions i que no puguin ser condemnats per aquest motiu, els garrillers
cobrarant el triple del Salari Minim Colombia durant 2 anys sense haver de fer
res a part de nombroses ajudes per obrir negocis fet que es nega a la resta de
colombians.

El Sr. Alcade pren la paraula dient que està d’acord en part, però per ell, el sol fet de que
no es mati més gent és importantissim aquest acord. Totes les forces politiques hi donen
suport i aquest acord és el menys dolent. Però tot i que té coneixement dels pros d’aquest
acord el sentit del seu vot és faborable i demana als regidors el seu vot en total llibertat.

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols en majoria absoluta, cinc vots a favor
(Sr. Casas, Sr. Castanter, Sra. Solà, Sr. F. Colomer i Sra. Briceño ) i quatre abstencions
(Sr. A. Colomer, Sra. Martra, Sr. Colom i Sra. Armengou) s’adopta el següent acord:
•

•
•

•

•

•

Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els
representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC),
esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.
Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han
acompanyat aquest procés.
Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del
conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELNExèrcit d’Alliberament Nacional.
Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través
de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen
immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els continguts dels
acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment dels mateixos.
Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora
d’implementar els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords
caldrà que es facin efectius.
Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de
Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a
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•

l’aprofundiment i al a consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i
la reparació a les víctimes i garanties de no repetició.
Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i al Govern de Colòmbia.

6.- Decrets de l’Alcaldia (a dia 21 de setembre) número 84/2016 al
110/2016
DECRET
084/2016
085/2016
086/2016
087/2016
088/2016
089/2016
090/2016
091/2016
092/2016
093/2016
094/2016
095/2016
096/2016
097/2016
098/2016
099/2016
0100/2016
0101/2016
0102/2016
0103/2016
0104/2016
0105/2016
0106/2016
0107/2016
0108/2016
0109/2016
0110/2016

DATA
CONCEPTE
26/07/2016 Nomenament secretaria Registre Civil Accidental
27/07/2016 Aprovació de factures
28/07/2016 Subvenció Associació Agrupació Sardanista
28/07/2016 Acceptació subvenció Diputació PAES
03/08/2016 Aprovació de factures
04/08/2016 Acceptació subvenció Diputació informatica
22/08/2016 Devolució ingrés indegut
24/08/2016 Aprovació de factures
25/08/2016 Concurs selectiu, llistat admesos i exclosos i tribunal definitiu
26/08/2016 Delegació funcions alcaldia
26/08/2016 Nomenament secretaria Registre Civil Accidental
30/08/2016 Aprovació despesa
31/08/2016 Petició subvenció Diputació Llar infants
31/08/2016 Petició subvenció Generalitat PUOSC 2016‐2017
31/08/2016 Aprovació Pla Local Joventut 2016‐2019
31/08/2016 Rectificació error Decret 23/2016
31/08/2016 Petició subvenció Generalitat Joventut
31/08/2016 Acceptació subvenvió Generalitat càrrecs electes 2016
31/08/2016 Acceptació subvenció Diputació material esportiu inventariable
12/09/2016 Acceptació Ple Extraordinari
13/09/2016 Acceptació despesa Comissió Manteniment del Ball de Cavallets
14/09/2016 Acceptació factures
14/09/2016 Suspensió cautelar ordenança nº 5
19/09/2016 Concurs selectiu, llistat admesos i exclosos i tribunal
19/09/2016 Delegació funcions alcaldia
20/09/2016 Convocatoria Ple ordinari
20/09/2016 Petició Subvenió Generalitat neteja lleres riu

Alcalde exposa que si es vol fer alguna consideració,
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El Regidor Sr. Colom:
Indica que volen realitzar una consideració però que la realitzà el dia del Ple Especial
quant es celebri.

7.- Assumptes de tràmit.
No n’hi han.

8.- Precs i preguntes
Sr. A. Colomer:
1) Reitera una vegada més la petició de l’entrega dels Estractes Bancaris i que
encara no ha rebut resposta.
2) El mes de febrer es va requerir a dos propietaris del Pla de Bastons respecte a
un Conveni Urbanistic d’any 2007, el conveni especifica les quantitats abonar
i els conceptes (Pont que conecta el Ple de Bastons i part proporcional dels
tècnics de l’obra), les obres estan totalment acabades i certificades i se’ls hi
reclama l’import pendent. Pregunta com és que es reclama l’import nou anys
despres.
El regidor Sr. Castanyer respon doncs perquè ara es tanca el conveni.
Sr. A. Colomer pregunta perquè no es van aplicar contribucions especials
El regidor Sr. Castanyer respon doncs perquè en aqeust cas no es podien
aplicar.
Sr. A. Colomer pregunta si s’ha pagat el deute
La Secretaia respont que uns veins han pagat i els altres no.

Sra. Martra:
1) Pregunta al Sr. Alcade si els 50.000,00 € del Pla extraordinari d’Assistència
Financera Local tenen desti i demana si s’han cobrat.
La Secretaria respon que s’han cobrat.
L’Alcalde respon que ho han d’analitzar però són per baixar endeutament
perquè hi ha compromis.
2) Respecte al projecte dels Horts d’en Soler, demana si hi ha projecte ja que a
TV Olot va comunicar al setembre que hi havia projecte. I, demana que li
expliqui.
El Sr. Alcalde respon que hi ha una memoria de projecte i que si està treballant
tecnicament, es té clar el projecte que es vol però encara no està aprovat.
La regidora Sra. Martra pregunta cap on va la memoria
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El Sr. Alcade respon que és un projecte on es volen aconseguir varis objectius:
a) ensenyament de l’agricultura ecològica,
b) voluntariat i es puguin realitzar uns caps de treball internacionals amb
finançament de la Unió Europea,
c) i donar-.ho a coneixer a les escoles d’arreu de Catalunya.
El regidor Sr. F. Colomer interromp dient que ja es va presentar el projecte a
Sant Feliu i el regidor Sr. Castanyer comenta que potser las Sra. Martra
pregunta a que es destinarant els 5.000,00 € obtinguts per subvenció i explica
que la cooperativa Mas Franch juntament amb la tècnica municipal van
decidir, en aquesta fase, recuperar els basals d’aigua.
3) Pregunta a la Secretaria si avui es fa Junta de Govern Local, respon que no i
que l’última Junta de Govern Local es va celebrar el 30 d’agost.

Sr. Colom:
1) Exposa que en plens anteriors es va parlar de la supresió de barreres
arquitectoniques, pregunta a l’Alcade si s’ha iniciat alguna nova actuació.
Sr. Alcalde respon que va dir en plens anteriors que estan treballant per tal de
que quant surti alguna subvenció presentar-s’hi.
El regidor Sr. Colom pregunta si hi ha algun projecte per si demà surt una línia
de subvenció poder demanar-la.
Sr.Alcade respon que si surt una línia de subvenció no la deixaran escapar,
com s’ha fet sempre.
2) Respecte el tema de la fibra optica, li consta que a la Vall de Binanya ja tenen
fibra óptica, demana a l’Alcade si li pot indicar les gestions que ha realitzat.
Sr. Alcalde indica que des del Consell d’Alcades s’hi està treballant, i que Vall
de Bianya tingui fibra es degut a que hi ha empreses que han pagat. S’està
treballant perquè tota la comarca gaudeixi de la fibra òptica i s’està realitzant
un estudi únic per la comarca. Hi ha sectors on s’aprofitarà la xarxa de
telefonia i altrs amb antenes especials.
El regidor Sr. Colom pregunta si hi ha un calendari.
L’Alcalde indica que el 2017, explica el funcionament de compra de les
llicències i que des del Consorci Ter-Brugent també si està treballant (empresa
HIPRA), se’n prudent indica que el 2017, es solucionarà.

L’Alcalde aixeca la sessió a les 21:38, de la qual com a Secretaria estenc aquest acte,

La Secretaria

Vist-i-plau
L’alcalde
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