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RESUM DE LA 5A ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  

 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ 

1. Bicicletes i patinets a la 

rambla -(Grup de Dones amb 

memòria) 

Proposta no 

valorada, es 
passa al 

departament 

de 
referència 

- - 

2. Caramel sostenible- (FAC La 

Vinagreta)  

 
51 

 

- - 

3. Prohibició gossos i altres 

animals domèstics a les 

platges de Vilanova- ( Xavier 

Roset i Juan) 

2 47 7 

4. Participació de la ciutadania 

en els plens municipals -

(Francisco Javier Coral 

Villazan) 

No 

presentada 
- - 

5. VNG: Vila “nova” Resilent -

(Associació ECOL3VNG) 
44 - 1 

6. Adequació i dignificació de 

l’espai dedicat a la República 

Catalana a Vilanova i la 

Geltrú- (Associació del Garraf 

per la República) 

37 1 2 

7. Fem de Vilanova una ciutat 

nostra – (Laura Cavayé – 

Associació Apapachar)  

37 - 4 
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RESUM DE LA 5a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VNG 

 

S’inicia la sessió amb la salutació de la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i 

la Geltrú. Seguidament la Sra. Núria Plana, Defensora de la Ciutadania, explica el 

funcionament de l’AMO.  

 

1.- BICICLETES I PATINETS A LA RAMBLA 

Dones amb Memòria 

 

Com a grup  i taller estable de recull i recuperació de la memòria quotidiana de la 

ciutat, volem aportar les nostres demandes que sol·licitaríem que es consideressin. 

Som un grup de dones que tenim present  demandes que creiem importants per la 

ciutat, però si n’haguéssim de destacar algunes, aquestes són les que ens afecten 

com a vianants.  Són moltes  les situacions que  ens preocupen quan caminem per 

la nostra ciutat. Voldríem destacar que les bicicletes, els patinets tradicionals, els 

patinets elèctrics, els gossos lligats als patinets i els gossos deslligats sense morrió 

ens dificulten la nostra normalitat diària. Tampoc no voldríem oblidar la falta de 

civisme en el recull de les deposicions, les quals fan que caminar per la nostra ciutat 

ens sembli , a vegades,  una autèntica cursa d’obstacles. 

Són peticions que fa temps que reivindiquem com a ciutadanes  de Vilanova i veiem 

que tot i les bones voluntats, no es fa efectiva una millora evident.  

La nostra Rambla és un lloc històric de passeig i de relax però, des de ja fa un 

temps, passejar per la rambla no és fàcil. Els nostres carrers tampoc no presenten 

una situació desitjable, molts amb voreres estretes o en mal estat. Som gent gran,  

creiem que el present i el futur han de ser millors que temps passats, però a vegades 

la realitat actual no ens fa creure en que les coses milloren. Nosaltres per les pròpies  
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dificultats de l’edat observem que aquestes anomalies ens poden provocar caigudes 

o afectar a la nostra autonomia.  

Afegim  un recordatori de com es controlaven les bicicletes a la nostra ciutat fa uns 

anys. Segur que en ple segle XXI, el control tindrà un altre format, però la idea de la 

responsabilitat  i el civisme com a ciclista és la idea que volem  compartir. 

D’aquí que reiterem que les nostres peticions siguin escoltades i esmenades.  

 

                        

 

 

 

 

 

Aquesta proposta no es vota, es decideix passar-la al departament de 

referència com a suggeriment  
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2.- CARAMEL SOSTENIBLE 

FAC –La Vinagreta  

 

 

 

FAC - La Vinagreta  

PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL I 

L’ASSOCIACIÓ  DE CONSUM RESPONSABLE LA VINAGRETA PER UNA 

COMPARSA MÉS  SOSTENIBLE I UN CARNAVAL MÉS RESPECTUÓS AMB 

L’ENTORN.  

 

Exposició de motius: 

 

El diumenge de comparses és, sense cap dubte, la festa més representativa del 

carnaval vilanoví i està profundament arrelada a la identitat de la vila. El seu caràcter 

participatiu i obert, la musicalitat, el colorit, l’harmonia, la germanor, el ritme, en fan, 

a ulls de tothom, una tradició única i irrepetible. Tanmateix, al llarg dels anys, i amb 

l’increment de la consciència ecològica de la població, s’ha anat fent evident que les 

conseqüències mediambientals de la festa no poden passar desapercebudes.  Les 

dades no deixen lloc pel dubte. Segons les dades de les últimes comparses, podem   
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assumir que es llencen una mitjana aproximada de 100 

tones de caramels en un diumenge de comparsa. De cada quilo de caramel oficial, 

d’acord amb l’anàlisi feta als laboratoris de la EPSEVG, més de 33 grams pertanyen 

al plàstic i tintes de l’embolcall exterior i més de 25 grams són del paper i les 

parafines (químiques) de l’embolcall interior. Si acceptem 100  tones com la quantitat 

mitjana de caramels que es llencen en una comparsa, aleshores hem  d’acceptar 

que sis d’aquestes tones corresponen a plàstics, paper parafinat i altes  components 

químics. Les conseqüències ambientals que se’n deriven són ja molt conegudes: 

complicacions de la gestió de la neteja, problemes al clavegueram, dificultats a la 

depuradora, brutícia a la ciutat, plàstics al medi ambient, microplàstics al mar, tones 

de CO2 generades en el procés de degradació d’aquests plàstics, etc. Per no parlar 

del perillós model de conducta que suposa per a les generacions més joves veure 

com els adults llencen alegrement als carrers de la vila tones productes no 

biodegradables que romanen durant setmanes i mesos clarament visibles a parcs, 

clavegueres i, fins i tot, platges. L’arribada de plàstics al mar té, com tots sabem, 

unes conseqüències letals per al medi.  Vilanova, com a ciutat, i els participants a la 

comparsa, com a ciutadans i ciutadanes, no  poden continuar sent còmplices del 

procés de degradació ambiental del nostre entorn: calen  mesures urgents per reduir 

al mínim els residus generats per la festa.   

 

Mesures proposades.   

D’acord amb els estudis comparatius fets per ambientòlogues de La Vinagreta a 

partir de les dades i mostres facilitades per fabricants i distribuïdors, es demostra 

que l’opció d’embolcall més sostenible és l’embolcall de paper reciclat: es degrada 

ràpidament en un format menys contaminant i redueix a menys de la meitat el CO2 

general en el procés.  La proposta que presentem a consideració de l’Assemblea 

Municipal Oberta recull una sèrie de mesures destinades a la reducció i, a mitja 

termini, eliminació, dels residus generats en la festa de les comparses:  

 

● promoció pública del canvi a un embolcall de paper. 

 ● campanya de difusió i conscienciació entre la població.  

● campanya de conscienciació a les escoles i instituts de la vila.   

 

● penalització als comerços que continuïn venent caramels amb embolcall de plàstic.  
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● bonificacions i avantatges fiscals per als comerços i compradors que optin pel 

caramel sostenible.  

● facilitació del repartiment del caramel oficial a les entitats implicades en la 

campanya.   

● facilitació a la FAC de l’emmagatzematge del caramel oficial.  

● subvenció extraordinària en el primers anys del canvi a la FAC, per compensar el 

canvi de preu del caramel sostenible de manera que no perjudiqui al comprador final 

i permeti una oferta competitiva, fins a la consolidació del caramel sostenible.  

● altres mesures de suport al canvi cap a un carnaval sostenible   

  

Conclusions  

Aquesta proposta respon a una qüestió de ciutat, d’educació, de respecte pel nostre 

entorn més immediat, i a una contradicció ètica en la que es troben molts vilanovins i 

moltes  vilanovines cada carnaval. La festa no pot estar renyida amb el medi ni amb 

la consciència: hem de ser capaços de conservar les nostres tradicions i d’impulsar 

les nostres festes  sense renunciar a la necessària cura de l’entorn ni a l’obligació 

col·lectiva de vetllar per la nostra vila. I ho podem aconseguir amb la implicació 

d’administració, entitats, ciutadans i  comerços, entre tots i totes, en poc temps i amb 

un mínim d’inversió.   

 

 

 

 

 

Vots a favor: 51           Vots en contra: 0           Abstenció: 0 
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3.- PROHIBICIÓ GOSSOS I ALTRES ANIMALS DIOMÈSTICS A LES PLATGES DE VILANOVA 

Xavier Roset  

 

Prohibició durant tot l’any de la permanència o circulació de gossos i altres animals 

domèstics a les platges de Vilanova. Vilanova disposa de gairebé 6 quilòmetres 

lineals de platges, com la platja Ibersol, Llarga, Aiguadolç, Sant Gervasi, la 

República, Adarró, Ribes Roges i Far de Sant Cristòfol. Són uns espais verds 

utilitzats pels vilanovins i turistes que busquen un espai d’exercici, descans i bany. 

Les ordenances municipals de platges en l’article 24 no permet la circulació o 

permanència de gossos o altres animals durant la temporada de bany. Quan no és 

temporada de bany les platges es converteixen en un espai verd públic on els 

gossos campen deslligats, descontrolats, sense cura dels seus excrements i sense 

morrió els que l’han de portar. Els qui hi passegen, juguen o corren per la platja, 

grans i petits, es veuen sovint assetjats pels comportaments imprevistos dels gossos 

que hi corren lliurement. La colònia de gavines, els corriols, els martinets i altres 

ocells que hi habiten fugen empaitats pels gossos. No és possible que l’espai verd 

més gran de la ciutat sigui el major pipi-can a Vilanova i esdevingui un lloc perillós on 

cal anar amb molt de compte. 

La platja Llarga ha esdevingut un espai dunar protegit amb una rica vegetació pròpia 

d’una zona marítima humida que protegeix la platja, d’altra banda a la platja del Far 

s’han fet importants actuacions per protegir l’espai dunar que no es deixarà trepitjar, 

la platja de Ribes Roges disposa a la part més allunyada del mar d’una zona amb 

vegetació espontània que s’aprofita per fer-hi esport i justament en aquesta platja hi 

ha la zona del torrent de Sant Joan protegida darrerament per una simple corda, que 

en limita l’accés. Els gossos deslligats trepitgen les dunes, graten a la sorra, 

espanten qualsevol ocell i borden als qui corren. Aquesta situació afecta la imatge 

d’aquest espai públic obert de Vilanova amb un potencial paisatgístic favorable, 

dificultant la calma dels qui van a la platja a passejar arran de mar, a jugar a la sorra 

amb la canalla o simplement per gaudir de l’espai. 
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La proposta és la prohibició durant tot l’any de la permanència o circulació de gossos 

i altres animals domèstics. Es proposa que l’ordenança municipal serveixi per tot 

l’any i es posin sancions com allí s’especifica. 

Com en poblacions veïnes es pot administrar un espai reduït d’alguna platja a 

l’hivern per a que hi puguin anar els gossos a campar-hi i que no malmeti els 

processos de renaturalització que ha començat a les platges on caldria indicar que 

han de passejar lligats. 

La protecció de la natura i més concretament dels espais costaners han de tenir una 

gestió acurada per no permetre que qualsevol pugui desfer el que ha costat protegir i 

mantenir durant anys i n’és un bon potencial turístic donada la conservació del seu 

paisatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vots a favor: 2           Vots en contra: 47          Abstenció: 7 
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4.- PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN ELS PLENS MUNICIPALS  

Francisco Javier Coral   

 

El Sr. Francisco Javier Coral no es presenta per defensar la proposta per tant queda exclosa.  

 

5.- VNG : Vila “nova” RESILENT  

 ECOL3VNG                                                              

 
 
FENT UNA MICA D’HISTÒRIA... FA 9 ANYS VAREM POSAR EN MARXA 

TRANSICIÓVNG 

 

QUÈ ÉS TRANSICIÓ VNG? (tal com figura en la web de 

transicioVNG.blogspot.com): 

 

És un moviment ciutadà sense organització formalitzada que sorgí d'un grup de 

vilanovines i vilanovins que, inspirant-se en les INICIATIVES en TRANSICIÓ - 

Transition towns - d'altres pobles i, reunits al peu del far el 25 de juliol de 2009, van 

decidir iniciar el moviment Transició VNG per impulsar la transició de la nostra vila 

cap a una societat més JUSTA, EQUITATIVA, PARTICIPATIVA I SOSTENIBLE. 

Les comunitats en transició creen projectes ciutadans col·lectius que cerquen crear 

resiliència local contra el progressiu col·lapse social provocat pel canvi climàtic, el 

pic del petroli i la inestabilitat econòmica. Sabem que hi ha molta gent a casa nostra 

treballant en objectius en la mateixa direcció amb experiència i motivació, i per tant, 

existeix un potencial de canvi important cap a nous models de comunitat, de barri i 

de ciutat. Convidem a que cadascú, des dels seus diferents àmbits de competència, 

com a ciutadans, siguem capaços d’empènyer a empreses, comerços, entitats, 

associacions, partits, sindicats i administracions a avançar vers una vila més 

sostenible. Recordem que el moviment de transició neix a Anglaterra l’any 2005 i  
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parteix de l’intent d’aplicar el disseny de la permacultura als assentaments i ciutats 

tenint en compte dues realitats que afecten les nostres comunitats: La nostra 

desmesurada dependència del limitat petroli i el creixent canvi climàtic, provocat pel 

continu augment en les emissions de CO2, fan que els nostres pobles siguin 

altament vulnerables (poc resilients).Les iniciatives de transició aposten per donar 

més rellevància a l’enfortiment de les comunitats locals i a la participació amb el 

convenciment que aquest replanteig en la manera de viure millorarà el benestar de 

les persones. Les iniciatives de Transició no són cap partit polític sinó un moviment 

ciutadà. 

LA MONEDA SOCIAL “TURUTA”, UNA EINA PER FER AQUESTA TRANSICIÓ: 

L’any 2009 ens vàrem plantejar que si l’euro (dòlar, yen…) ens havien portat a la 

societat globalitzada  destruint el potencial dels pobles i contaminant el Planeta, 

havíem de posar en marxa un nou model econòmic complementari, de casa nostra 

que ens ajudés a reconstruir. Vàrem fer el següent raonament: VNG és una ciutat 

mitjana i, per les seves característiques i dimensions, si som capaços de fer una 

experiència exitosa d’una microeconomia local, que contempli el sumar esforços per 

contrarestar aquests negativitats ambientals, i que pugui ser implementada en altres 

llocs, estarem contribuint a desvetllar un potencial dormit que hi ha en cada poble. 

Per posar en marxa un nou impuls a l’economia local des d’una visió d’economia 

social i solidària, vàrem crear l’associació ECOL3VNG (ecosistema econòmic 

ecològic local de VNG), per impulsar un sistema d’intercanvi econòmic entre les 

persones, entitats, empreses i professionals associats de forma que l’euro i la turuta 

ens proposem que cooperin amb normalitat en el nostre poble. Les persones que 

tenen euros i les que no en tenen (gens o pocs), han de poder participar cooperant 

en uns projectes col·lectius que facilitin intercanvis d’euros, de turutes i de productes 

produïts des del temps, coneixements i habilitats de la gent.  

Cal tenir present que des de l’entitat fa 9 anys que treballem a favor de la 

implementació d’un model econòmic sa, net i transparent, que més enllà de l’euro, 

ens sigui una eina al servei nostre pel desenvolupament de la ciutat que volem. 

L’any 2013 en el primer “AMO” es va aprovar la proposta de “Reconeixement de la 

Turuta com a moneda local de la vila, proposta que va ratificar el Ple municipal del 7 

de juliol del 2014, aprovant per unanimitat la proposta, a la vegada que l’Ajuntament  
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es va fer soci de la turuta mitjançant, acord amb el Departament de Medi Ambient. 

QUÈ ENS MOTIVA A FER LA PROPOSTA? 

ESTEM EN EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XXI - QUÈ VOLEM SER DE GRANS? 

Fa uns anys tot el que menjàvem o necessitàvem ho obteníem dels nostres pobles i 

ciutats o de prop. La quantitat de deixalles que es produeixin avui era infinitament 

menor i no existia l’obsolescència programada ni el consum vertiginós ni 

irresponsable de forma generalitzada. Potser la millor aportació que podem fer al 

Planeta és ser capaços de construir una vila “nova” resilient. La resiliència, segons el 

diccionari, és la capacitat que té una persona o un grup de recuperar-davant de 

l'adversitat per seguir projectant el futur. 

La resiliència en la nostra ciutat, creiem que ha de passar per tornar a posar en 

marxa la producció de tot allò que podem produir localment i recuperar la força 

productiva que havíem tingut, i prendre consciència de que els productes bàsics que 

necessitem per viure els puguem obtenir de casa nostra o el més proper possible. 

Tenim a més, una “moneda social local” sana, neta i transparent per ajudar 

econòmicament a fer-la possible. 

 

LA PROPOSTA QUE FEM: ”VNG: VILA “NOVA” RESILIENT” 

En tots aquests anys han anat sorgint grups de persones amb una nova visió, que 

volen un món millor, diferent, on es pugui imaginar un futur millor, sostenible... on 

puguem mitigar, si hi cap, el canvi climàtic, un futur millor pels nostres fills i nets. 

Proposem: 

• Crear un espai de relació i cooperació en el que les entitats locals que vulguin 

treballar a favor de la resiliència del nostre poble, puguem coordinar accions 

conjuntes compartint objectius i recursos per assolir objectius concrets de 

sostenibilitat i millora en tots aquells objectius fixats: mediambientals, econòmics, 

paisatgístics, agroecològics, etc. 

• Obtenir un espai i/o equipament per poder ser identificat com a “espai-escola de 

resiliència local” on es puguin dur a terme activitats formatives diverses 

relacionades. Una ubicació possible, podria ser recuperar l’espai de Can Pahissa, 

espai emblemàtic del patrimoni local. El seu pati podria ser un espai comunitari 

cooperatiu molt interessant i cèntric des d’on impulsar aquests projectes. A la  
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vegada podria  ser un equipament que servís pel departament de Medi Ambient i per 

impulsar aquestes dinàmiques enfocades a la resiliència del nostre poble. 

• Crear un calendari anual de realització de MERCATS COOPERATIUS DE 

PRODUCCIÓ 

LOCAL entesos com a espais de mostra, sortida i estímul a la petita producció 

agroecològica local i de tot allò que podem produir aquí, no només aliments. 

Esdevindrien també uns llocs d’aprenentatge ciutadà en quan a sobirania 

alimentària, autosuficiència, consum responsable, menjar d’aprofitament, eines, 

etc… 

• Posar l’ecosistema de la “turuta” al servei d’aquestes entitats, per començar a 

experimentar com podem viure en un entorn cooperatiu on no hi ha escassetat 

monetària. 

Conclusions: 

• Qui sap si, la Vila “nova” resilient pot esdevenir un referent per molta gent i molts 

pobles que també si o si, hauran d’avançar cap a la “resiliència” per aconseguir un 

planeta harmònic amb el medi ambient i la qualitat de vida de les persones i els 

ésser vius que l’habiten. Junta coordinadora d’ECOL3VNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vots a favor: 44           Vots en contra: 0           Abstenció: 1 
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6.- ADEQUACIÓ I DIGNIFICACIÓ DE L’ESPAI DEDICAT A LA REPÚBLICA CATALANA A 

VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 Associació del Garraf per la República 

                                                               

 

 

PROPOSTA A A.M.O.   ABRIL 2018 
 
Adequació i dignificació de l’ espai dedicat a la REPÚBLICA 
CATALANA a Vilanova i la Geltrú. 
 
Des de Garraf per la República, pensem que una de les maneres de recordar els fets 
històrics, és dedicar-hi espais públics, en forma de carrers, places, edificis i/o espais. 
 
A VNG tenim un petit espai dedicat a la república catalana; és un espai petit, situat a 
la rambla dels Josepets, tot pujant cap a l’ hospital, a mà esquerra. 
 
Es un espai petit, i no massa ben cuidat, que, a més, s’ ha anat degradant amb el 
temps. 
 
Seria una bona mesura, rehabilitar-lo, tot posant un rètol explicatiu, a la paret, on s’ 
expliquin els fets del 14 abril 1931, i el paper que hi van tenir tant en Francesc 
Macià, com en Lluís Companys. 
 
Junt al rètol, plantar vegetació resistent i vistosa, i també, restituir el bust d’ en F. 
Macià, que ja hi havia estat anteriorment. 
 
Igualment, il·luminar la inscripció de la República Catalana, per tal que de nit també 
es pugui llegir. 
 

   VILANOVA I LA GELTRÚ. MARÇ 2018 
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Vots a favor: 37           Vots en contra: 1           Abstenció: 2 

 
 
 
 
 

7.- FEM DE VILANOVA UNA CIUTAT NOSTRA 

 Laura Cavayé (Associació Apapachar) 

                                                               

 
 
Benvolgudes senyores i benvolguts senyors,  

Com a presidenta de l'Associació Apapachar faig la següent proposta amb la finalitat 

de fer més nostra la ciutat de Vilanova, per ajudar-nos a aturar el nostre pas, per 

dedicar-nos una mica més de temps a nosaltres.  

M'imagino una ciutat que, passejant pels seus carrers, en una paret, enmig d'una 

plaça... m'ofereixi l'oportunitat de contemplar una pintura feta per un veí, que em 

permeti aturar el meu pas per a llegir un poema escrit per un 'desconegut' - 

'desconeguda', que em permeti delectar-me mirant una escultura feta per un ciutadà 

- ciutadana de Vilanova.  

M'imagino una ciutat amb diferents espais per afavorir que ens puguem manifestar 

de manera artística i/o plàstica, sempre dins d'uns marges de respecte a les 

persones i a l'entorn.  

 

 

 

 

No em refereixo a 'amagar' aquest art dins locals com poden ser els Centres cívics... 

que també estaria bé. Em refereixo a mostrar de forma oberta totes les expressions 
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possibles i conèixer-nos a través del que fan les nostres 

mans, els nostres cors, les nostres ànimes.  

M'imagino una ciutat que no només es mou al ritme del turuta. Me la imagino amb 

traços de colors, amb paraules que ens transportin amb el vent, amb la olor del fang 

recent modelat. 

Fem de Vilanova un llenç sobre el que puguem pintar, esculpir i escriure. Busquem 

entre tots parets en diferents carrers, busquem racons bonics que ens passen 

desapercebuts, busquem... perquè Vilanova també es pugui definir com una ciutat 

oberta a l'expressió dels seus habitants. 

Per donar cabuda a tot l'art que batega, permetem de forma temporal (no fixa) la 

plasmació del mateix. Canviar les diferents obres cada mes, cada dos mesos, cada 

tres...  

Fem de la ciutat un museu obert i canviant; que ens permeti mirar-la amb uns altres 

ulls, amb un altre ritme, amb un pas més lent; que ens xiuxiuegi a l'orella perquè 

sortim de les nostres cases per descobrir, per descobrir-nos.  

Fem de Vilanova una ciutat nostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vots a favor: 37           Vots en contra: 0           Abstenció: 4 

 
 
 
 


