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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           25/06/2020 19:00:00 
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Jordi Orriols Vilaró 
Ana Viura Rodilla 
Manel Imedio Bernardo  
Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 
Pol Guerra Imedio 
Ramon Vilageliu Relats 
Cristina Gallego Cabanas 
Susana Barroso Valverde 
Abraham Requena Ruiz 
 
Excusen la seva assistència: 
 
 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 

 
A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 25 de juny de 2020, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària accidental, a 
l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera convocatòria, del ple de 
l'Ajuntament. 
 

 
 

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
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ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.Informació diversa 
 
2.Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
3.Aprovació Pla Actuació Covid-19 
 
4.Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de 
l’Orgull LGBTI  
 
5.Mocions 
 
5.1.Moció del grup municipal SER-PSC a l’ajuntament de Santa Eulàlia per a la 
flexibilització de la regla de la despesa en l’ús del superàvit dels ajuntaments, per a 
assumptes derivats de la Covid-19 i la conseqüent crisi financera. 
 
5.2.Modificació parcial de la disposició transitòria de l’Ordenança fiscal 1 Impost sobre 
el Bens Immobles per a l’exercici 2020.    
 
6.Afers urgents i sobrevinguts 
 
7.Precs i preguntes 
 
 
 
 
1 Informació diversa 
 
L’alcalde informa en relació a la pandèmia de la COVID 19 que ens trobem a la fase 
de represa de les activitats. Manifesta que la primera activitat cultural que s’ha 
celebrat ha estat l’acte de la flama del Canigó.  
Pel que fa als casos de COVID 19 al municipi fins a la data actual: han estat 43 casos 
positius diagnosticats amb PCR i possibles casos 313 persones.  
 
 
2 Donar compte dels Decrets i Resolucions d'alcaldia    
 
 
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia del mes de maig de 2020, 
que inclouen els números del 131 al 145. 
 
 
3 Aprovació Pla d'Acció Covid-19    
 
 
Vist el document del pla d’acció per combatre i cobrir les necessitats que s’han 
detectat en relació als efectes que ha produït la pandèmia Covid-19 a Santa Eulàlia, 
que abasta tot un conjunt d’accions, econòmiques, socials o materials, i que inclou 24 
accions d’emergència i 42 de reconstrucció que s’han agrupat en els tres àmbits 
d’abast social, les de promoció econòmica i les culturals i educatives. 
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Atès que el pla és fruit de la col·laboració entre l’ajuntament i els diversos sectors del 
poble, que inclou les accions que s’han proposat i consensuat per part dels quatre 
grups municipals de l’ajuntament i les aportacions que ha fet l’associació de 
comerciants i serveis Ronçana Comerç Actiu com a entitat especialment afectada per 
la crisis. 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el pla d’acció per combatre els efectes contra coronavirus a Santa 
Eulàlia de Ronçana que consta de 66 mesures, i traslladar-lo a les diferents àrees de 
l’ajuntament per a la seva implantació. 
 
Segon.- Crear una comissió de seguiment del pla que estarà formada pels 
representants que designin cadascun dels quatre grups municipals de l’ajuntament. 
 
Intervencions: 
 
El regidor Jordi Carreras, ha explicat que el pla és un document “viu i àgil que ha de 
poder ser actualitzat o ampliat en funció de les noves necessitats que la pandèmia 
vagi generant". 
 
Explica que aquest pla està dotat pressupostàriament amb 127.522 euros i es 
concreta en 66 mesures. D’aquestes, 24 són mesures d’emergència (dutes a terme 
des de l’inici de la pandèmia per la seva necessitat) per un import de 29.100 euros i 
42 són mesures de reconstrucció per un import de 98.422 euros. Aquestes accions 
s’han agrupat en 3 grans àmbits: social, de promoció econòmica i cultural i educatiu. 
Unes mesures que inclouen tots els barris, sectors econòmics, entitats i agents socials 
del municipi, amb l’objectiu que donin cobertura durant el que resta d’any 2020 i bona 
part del 2021. 

Que la redacció d’aquest pla ha derivat en la creació d’una comissió de seguiment, 
amb representats polítics dels 4 grups municipals, per tal de garantir el compliment 
de cadascuna de les mesures que s’hi plasmen. 

Entre les mesures més destacades del bloc de mesures d’emergència, la majoria de 
les quals ja s'han dut a terme o s'estan duent a terme, ressalta la partida de 9.000 
euros d’ajuts d’urgència social per a cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
amb menys recursos, que inclou ajudes en pobresa energètica i d’inscripció als casals 
d’estiu per als infants. També destaquen una partida de 7.000 euros per cobrir el 
servei d’atenció domiciliaria per a la gent gran, 4.000 euros per incrementar el suport 
a l’associació de voluntaris de Protecció Civil, 2.500 euros en serveis de desinfecció 
de la via pública i equipaments municipals, 1.500 euros amb repartiments de lots de 
material escolar, 1.500 euros per readaptar la Fira Lliga’t a la Terra amb servei de 
repartiment a domicili, 1.000 euros en l’exempció de les quotes de l’escola bressol i 
els cursos culturals i educatius de La Fàbrica o 1.000 euros per a una campanya de 
comunicació i informació sobre l’emergència sanitària. 
 
En el bloc de mesures de reconstrucció destaca una partida de 10.000 euros per 
bonificar la taxa de residus per a l’any 2021 per als comerços i empreses que han 
hagut de tancar durant la pandèmia. També destaquen 8.000 euros per a un pla 
d’activitats de petit format per a l’estiu per compensar les activitats anul·lades per la 
Festa Major d’estiu, 7.000 euros per a la contractació d’un servei de seguiment 
telefònic per mantenir l'atenció a la gent gran, 6.000 euros per al foment d'accions 
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de suport al comerç local, 5.000 euros per la creació d’una bossa d’ajuts per a 
l’habitatge, 5.000 euros per oferir el servei del TAD sense cost, 5.000 euros per 
ampliar el servei Aula Oberta Familiar, 5.000 euros per fer front al pagament del 
lloguer dels locals comercials, 5.000 euros per fer front a les despeses fixes en 
comerços i serveis que han hagut de tancar, 5.000 euros de suport a les entitats 
dedicades al benestar social, 5.000 euros d’adequació de petites zones d’estada i 
5.000 euros per fomentar l’adquisició de vals per compres en comerços o serveis 
locals. 
 
 
La regidora d’I-ERC, Cristina Gallego, ha explicat que estaven d'acord amb el pla, tot 
i que ha matisat que no sortia una partida que recordava haver-ne parlat (d'ajudes a 
entitats socials, culturals i esportives en la difusió de la seva activitat i promoció) i si 
la partida destinada a la Fira del Tomàquet s'acabaria executant, ja que desconeixia 
si es podria acabar celebrant la fira. 
 
La regidora de Ciutadans, Susana Barroso, ha argumentat que votaven a favor agraint 
que s'hagin escoltat totes les propostes dels grups de l'oposició, afegint que se sentia 
"molt orgullosa" de formar part del pla.  
 
El regidor de SER-CP, Abraham Requena, ha explicat que el pla posa de manifest que 
els polítics son capaços de deixar de banda les ideologies per centrar-se  en allò que 
la ciutadania necessita". 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 
 
 
4 Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional 
de l’Orgull LGBTI     
 
 
La regidora Anna Montes, llegeix la declaració i explica les diferents accions que 
s’estan duent a terme a Santa Eulàlia, com pintar de color arc iris el pas de vianants 
de davant de l’Ajuntament, organitzar una exposició a la Biblioteca o la col·locació de 
diverses pancartes al poble en suport a aquest col·lectiu. 
 
Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional 
de l’Orgull LGBTI     
 
Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull  
  
El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en 
record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny 
de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van 
dir prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles 
i va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.   
  
Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha 
obligat a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això 
ha permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el 
seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la 
immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o 
orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en 
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especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a 
les xarxes socials i algun cas puntual en espais púbics.   
  
Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI 
amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), 
desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt 
d’informació, assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del 
col·lectiu i on estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals, 
independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit.  
  
I també, com a institució, des del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana volem 
reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus 
d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar i 
utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre municipi i comarca, i convidem 
a tota la ciutadania a que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones 
LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el 
respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectiu 
discriminats.  
  
I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional 
LGBTI fa públiques en el seu manifest:   
  
El rebuig de la decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als 
ajuntaments penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí; la limitació de la llibertat que 
en el Registre Civil encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el 
canvi de nom de les persones trans*; que des de Catalunya es pugui gestionar el dret 
d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles persones LGTBI que es troben en 
situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la 
seva situació legal.  
  
Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes, en la formació 
específica pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació 
d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBI-
fòbia, i la modificació de tots els impresos i formularis administratius de caràcter 
sexista i/o binarista. En el camp de la salut cal garantir el dret  a la reproducció 
assistida a dones lesbianes i als homes trans* i  la reducció de les llistes d’espera en 
aquest camp. Cal continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les 
persones TRANS*, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de 
Catalunya per facilitar els processos de transició arreu.  
  
Promoure i fomentar de manera activa la visibilitat i apoderament de les dones 
Lesbianes que, tot i realitzar una important tasca dins les associacions, sovint són 
invisibilitzades com a lesbianes darrere de les inicials LGTBI així com les persones 
Bisexuals que, tot i representar un alt percentatge de la població LGTBI, no  
tenen veu pròpia dins les organitzacions LGTBI. Les persones no binàries també han 
de poder ser reconegudes per la societat en els documents i en els espais de 
participació.  
  
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la 
resta de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les 
persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb 
serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans 
i dependents.  
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Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és 
menor i a més està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir 
serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de 
l’administració de proximitat.  
  
Finalment, continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats 
i traduint els seus articles en accions, protocols i Plans executius de polítiques 
públiques d’una manera integral on totes les administracions i la societat civil i trobin 
els espais en comú per fer-ho possible.  
  
Per part de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana assumim el compromís de 
visibilitzar el 28 de juny i mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, 
vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull.-  
 
 
 
5. Mocions 
5.1. Moció del grup municipal SER-CP a l’ajuntament de Santa Eulàlia per a 
la flexibilització de la regla de la despesa en l’ús del superàvit dels 
ajuntaments, per a assumptes derivats de la Covid-19 i la conseqüent crisi 
financera. 

En primer lloc, cal que recordem que un dels partits (JxC) que es troben actualment 
al Govern de la Generalitat, per tant de la CiU de 2012, va votar a favor de la LLei 
d'Estabilitat pressupostària que fixava aquesta limitació de la regla de la despesa 
juntament amb els vots també de PP, UPyD i UPN.  És a dir, tota la dreta d'aquell 
moment, excepte el PNB, van adoptar una mesura que NO beneficiava als 
ajuntaments. 
 
Cal doncs afrontar la modificació de la regla de la despesa per a l'ús del superàvit 
municipal ara més que mai. Les dades macroeconòmiques disponibles avalen el fet 
de què els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i les que 
estan fent front a moltes de les conseqüències derivades de l’actual crisi sanitària 
global i la imminent crisi econòmica que es produirà. 

Repartiment d’aliments, dispositius mòbils, connexions a internet per als estudiants 
amb baixos recursos, són uns petits exemples de totes aquelles funcions que estan 
desenvolupant els ajuntaments sense tenir-ne la competència i per descomptat amb 
recursos propis. 

Cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin per a 
poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques.  

De fet així ja s'estava negociant abans de la crisi de la COVID-19 entre la FEMP i el 
Ministeri d'Hisenda.  

Per això, i en benefici dels veïnes i veïns dels nostres pobles i ciutats, des del món 
local reclamem avançar -com ja s'estava fent amb les primeres negociacions- amb el 
Govern de l'Estat i la FEMP, per ara poder fer ús del nostre superàvit de 2019 sense 
cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i de 
l'estabilitat pressupostària, per contribuir amb el nostre estalvi a cobrir les necessitats 
de les persones més vulnerables i completar la dotació en material i efectius d'aquells 
serveis municipals més necessitats de reforçar. 

A més, amb el retard que ha provocat la crisi del COVID en l'aplicació del calendari 
fiscal i de tributs produirà un desequilibri pressupostari. I per tant, serà impossible 
per molts ajuntaments complir amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i 
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Sostenibilitat Financera. Afegint l'interrogant que ara tenen els ajuntaments sobre 
què passa amb aquells (el 80% dels consistoris)  que tenen un Pla Econòmic i Financer 
(PEF) per haver-se saltat la regla de la despesa i que amb la situació actual 
evidentment no podran complir. 

Per això també volem defensar de disposar del superàvit econòmic i dels romanents 
de tresoreria per fer plans de xoc en el curt termini per recuperar el creixement 
econòmic. Hem d'impulsar canvi normatiu per no aplicar LRSAL i PEFs. 
 

D’acord amb l’exposició de motius el grup municipal SER-CP insta al ple de 
l’ajuntament de Santa Eulàlia a l’adopció dels següents acords 

Primer- Instar el Govern d’Espanya que agilitzi la negociació per augmentar el 
percentatge de superàvit acumulat dels ajuntaments que poden gastar en mesures 
enfocades al foment de l’economia local i als efectes derivats de l’actual crisi 
econòmica, sanitària i social. 

Així mateix, demanem fermament que l’ús del superàvit no estigui condicionat pel 
que estableix la Disposició Addicional 6a.1 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, sobre 
les regles especials per al destí del superàvit pressupostari tal com ha passat en altres 
ocasions.  

Segon- Establir un nou Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica. Inversió 
pública que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics europeus, 
estatals, autonòmics per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El Fons ha 
d'ordenar i donar coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar com a 
finestreta única per les administracions locals i/o empreses. 

Tercer- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a renegociar de forma 
immediata els préstecs concedits per l'ICF i Avalis a PIMES i treballadors autònoms 
afectats per la crisi sanitària de la Covid-19. 

Quart- Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la Generalitat 
amb proveïdors i entitats municipals, la xifra de les quals augmenta fins a 2.400M €; 

Cinquè- Instar a la Generalitat l’establiment un mecanisme de renegociació dels 
préstecs concedits per la Generalitat de Catalunya als Parcs científics i tecnològics de 
Catalunya per tal que puguin alleugerir els períodes de pagament i així fer front als 
possibles ajornaments o impagaments dels lloguers per part de les empreses 
instal•lades als parcs empresarials; 

Sisè- Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar, de manera immediata, un Pla 
de suport de 10M€, acordat amb les Universitats catalanes, per tal de garantir als 
més de 200.000 estudiants universitaris l'activitat acadèmica fins a finals del curs 
2019-20, així com l'inici del curs 2020-21. 

Setè- Instar a la Generalitat a continuar combatent, el frau i l'elusió fiscal. A 
Catalunya, impulsar la creació del consorci tributari que preveu l'Estatut. És el 
moment d'enfortir i de millorar el funcionament de les administracions públiques amb 
major transparència i accessibilitat digital, alhora que desenvolupem la millor 
col·laboració publicoprivada per abordar objectius públics d'interès general. 

Per últim, donar compte d’aquest acords als grups municipals del Parlament de 
Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya, a 
la FEMP i a totes les entitats del nostre municipi i a CanalSet perquè en faci difusió. 
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Intervencions: 

 

El Sr. Abraham Requena exposa la moció presentada pel seu grup municipal referent 
a la flexibilització de la regla de la despesa en l’ús del superàvit dels ajuntaments, per 
a assumptes derivats de la Covid-19. 

L’Alcalde, comenta que en el primer punt de la moció afegirien: que l’ús del superàvit 
no estigui condicionat pel que estableix la Disposició Addicional 6a.1 de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, sobre les regles especials per al destí del superàvit 
pressupostari tal com ha passat en altres ocasions. Manifesta la necessitat d’afegir 
aquet punt per votar a favor, ja que sinó seria la mateixa moció que ja es va aprovar 
ens un ple anterior.  

El Sr. Abraham Requena, manifesta que no considera que la moció no es exactament 
la mateixa ja que quan es va aprovar aquella moció el govern espanyol no era el 
mateix i actualment el context ha canviat, ja que hi ha un altre govern. Finalment 
comenta que accepta afegir en el primer punt de la moció el paràgraf anterior.   

El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que la moció presentada poden estar-hi d’acord fins 
al primer punt. A partir del segon punt ja no estan d’acord ja que creu que no va en 
la mateixa direcció. Considera que en els propers dies des del govern de la Generalitat 
sortirà un únic document per a la reconstrucció del país dels danys ocasionats per la 
pandèmia de la COVID 19, i creu que els acord no tenen relació entre ells. Acaba 
manifestant s’abstindran de la moció.  

El Sr. Abraham Requena, comenta que el punt cinquè, “Instar a la Generalitat 
l’establiment un mecanisme de renegociació dels préstecs concedits per la Generalitat 
de Catalunya als Parcs científics i tecnològics de Catalunya per tal que puguin 
alleugerir els períodes de pagament i així fer front als possibles ajornaments o 
impagaments dels lloguers per part de les empreses instal•lades als parcs 
empresarials” queda retirat.  

La Sra. Susana Barroso, manifesta que el seu grup municipal també volia presentar 
una moció molt similar, amb l’objectiu de que el superàvit és quedi a Santa Eulàlia.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria.  
 
A favor: 9 PU, 1SER-CP, 1 CS 
Abstencions: 2 I-ERC 
En contra: - 
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5.2.Modificació parcial de la disposició transitòria de l’Ordenança fiscal 1 
Impost sobre el Bens Immobles per a l’exercici 2020.  
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que l’objectiu de la moció és aconseguir la 
unanimitat. Per això com que el proper mes de juliol hi haurà un altre ple, la 
presentaran en el proper ple.   
 
6.Afers urgents i sobrevinguts 
 
No hi ha 
 
 
7.Precs i preguntes 
 
La Sra. Susana Barroso, manifesta que en l’anterior ple, CS va demanar que 
totes les banderes estiguessin a mitja asta. I pregunta perquè això no s’ha 
fet?  
 
L’Alcalde, respon que en aquell moment no tenien cap bandera espanyola ni europea 
a l’Ajuntament. Que s’han demanat i quan arribin ja col·locaran les que pertoqui. 
 
El Grup Ser- CP, pregunta com està el tema de la bonificació del 50% de l’IBI. 
 
L’Alcalde, manifesta que en els propers dies es farà arribar un document on s’explica 
en quin punt es troba aquest tema. S’està elaborant un informe d’intervenció on recull 
tots els dubtes.  
 
El Sr. Abraham Requena, pregunta si el govern es farà càrrec amb diners de 
la seva pròpia butxaca en el cas que hi hagués una sanció per incomplir la 
normativa de no penjar les banderes.  
 
L’Alcalde, respon que actualment no hi ha cap expedient relatiu aquest tema. En el 
cas que hi hagi, ja es depuraran responsabilitats a qui pertoqui. 
 
Precs 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, fa un prec en el que diu que es fan corresponsables de les 
decisions que prengui el govern en relació a les banderes penjades a l’Ajuntament.  
 
 
I a les 20:10 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la secretària 
accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


