ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 11 DE NOVEMBRE NÚMERO 8.ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors:
SR. RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS
Secretari:
SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU
En Almacelles, essent les vint-i-una hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la Presidència
del Sr. Alcalde, en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels regidors assenyalats més amunt,
prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del secretari Sr. Ramon M.
Cornellana Puigarnau, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta
Corporació.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 22 DE
SETEMBRE I 8 D'OCTUBRE DE 1998.
Es dona lectura de les esmenes proposades pel regidor en Miquel Querol Gisbert, respecte a l'acta
de data 22 de setembre de 1998. Sotmeses a votació les esmenes queden rebutjades per 8 vots a
favor dels representants del PSC i PP, i 5 vots en contra dels representants d'ERC, IC-EV i CiU.
Acte seguit es sotmet a votació l'acta esmentada que és aprovada, sense esmenes, per 8 vots a favor
dels representants del PSC i PP i 5 vots en contra dels regidors d'ERC, IC-EV i CiU.
Sotmesa a votació l'acta de data 8 d'octubre és aprovada per unanimitat.
Acte seguit el Regidor portaveu de CiU demana es canviï l'ordre del dia en el sentit de tractar en
primer lloc la moció que ells varen presentar sobre la inaplicació d'increments en els impostos
desprès de considerar que és millor seguir endavant en l'ordre del dia inicialment proposat.

2.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS VIGENTS. IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE TAXES PER FETS IMPOSABLES QUE ANTERIORMENT EREN
OBJECTE DE PREUS PÚBLICS.
Es dóna lectura a la següent proposta:
"En compliment del que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 25/98 de 13 de juliol, de
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic es proposa, amb caràcter provisional, l'establiment de taxes per la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local que són conseqüència de la
transformació dels preus públics que en el seu dia va aprovar aquest Ajuntament i que en
l'actualitat estan vigents.
Vist l'informe de l'Interventor i per tal de donar compliment als articles 15.1. i 17.1 de la Llei
39/88 s'acorda provisionalment el següent:
PRIMER: Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar les ordenances fiscals reguladores d'aquestes que a continuació es relacionen:

Nombre
20
21
22
23
24
25
26
27

Títol de la taxa
Obertura, sondatges o rases i remoguda de paviment o voreres
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintors, bastides i altres instal.lacions anàlogues.
Ocupació de terrenys amb taules i cadires.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants.
Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública
Entrada de vehicles per voreres i reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega.
Prestació del servei de dutxes, piscines i instal.lacions anàlogues.
Subministrament d'aigua, gas i electricitat.

SEGON: Modificar amb efectes de l'1 de gener de 1999 les tarifes corresponents a les taxes que
s'assenyalen per tal d'adequar les quotes tributàries a l'IPC:

O.F. núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
L'article 7.5 queda redactat de la següent manera: S'estableix un coeficient d'1,4720, quedant el
següent quadre de tarifes:

A) Turismes.

De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 12 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
De més de 16 cavalls fiscals

1999
3.090
8.345
17.619
21.946

B) Autobusos

De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

1999
20.401
29.055
36.318

C) Camions

De menys de 1.000 Kg
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega
De 2.999 a 9.999 Kg
De més de 9.999 Kg de càrrega útil

1999
10.353
20.401
29.055
36.318

D) Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

1999
4.327
6.800
20.401

E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per VTM

De menys de 1.000 Kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 Kg de càrrega útil
F)D'altres vehicles

1999
4.327
6.800
20.401

Ciclomotors i motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

1999
1.081
1.855
3.709
7.417
14.836

O.F. núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
L'article 7 resta igual amb l'excepció del següent quadre que queda redactat:
Epígraf cinquè. Documents relatius al Serveis d'urbanisme.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Per cada expedient de declaració ruïna edificis
Certificació dels serveis urbanístics a instància de part
Informe sobre característiques de terreny o consulta per edificació a instància de
part
Expedient concessió instal·lació rètols i mostres
Per cada plànol presentat per particular i en cada memòria d'obres subscrita per
tècnic
Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o fracció de plànol
Per còpies de plànols en expedient de concessió de llicència
Certificats del tècnic en valoració de danys i altres peritatges sobre edificis
Consulta sobre ordenances edificació
Obtenció Cèdula Urbanística

Epígraf Vuitè. Altres Expedients o Documents.
Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament tarifa 6.216
Per fotocòpia ................................... 20
O.F. núm. 11. Taxa per recollida d'escombraries
L'article 6.2. queda redactat de la següent manera:

1999
Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Epígraf tercer. Establiments alimentació
Epígraf quart. Establiments restauració
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
Epígraf setè.Despatxos professionals
O.F. núm 9. Taxa de clavegueram

7.048
21.549
7.048
10.665
10.665
9.576
7.048

1999
6.216
6.126
6.126
1.854
1.254
1.254
1.254
2.481
2.481
6.216

L'article 5 queda redactat de la següent manera:
A) Habitatges
3.071
B) Finques i locals no destinats a habitatges 6.195
0.F. núm. 10. Taxa de cementiri
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
- Nínxols
Tram 1
88.042
Tram 2
88.042
Tram 3
88.042
Tram 4
88.042
Nínxols de la zona antiga
41.418
- Fosses Simples
Dobles

223.122
390.402

- Conservació
Nínxols
872
Fosses
1.855
O.F. núm. 12. Taxa per transport de carns
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Per cada kg de carn en còrpora, excepte les d'equí i els animals de toreig, i les seves despulles, de
boví, equí, llanar i cabrum ..................................... 15,27
De porquí ................................................................. 20,36
O.F. núm 16. Taxa per al desguàs de clavegueres particulars a la xarxa general
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients.
Les bases de percepció dels drets de gravamen la formarà l’import del valor de l'edifici a que s'ha
d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es determinarà per a l'exercici 1999, mitjançant
aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1.500 pessetes per
metre quadrat i en els coberts i magatzems de 668 pessetes per metre quadrat de la superfície que
ocupi. El valor resultant es gravarà en la proporció del 7,64 % sense que l'import de l'arbitri pugui
ésser inferior a 14.722 ,-- pessetes
O.F. núm. 17. Taxa per a la connexió de preses d'aigua a la xarxa general de la població
L'article 1 queda redactat de la següent manera:.
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la instal·lació de preses
d'aigua potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua potable, prenent com a base l'import del

valor de l'obra a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat, estat, etc., que es determinarà
mitjançant aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1.500 pessetes per
metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó de 668 pessetes per metre quadrat de la superfície
que ocupi. El valor resultant es gravarà en la proporció del 7,64 % sense que l'import de l'arbitri,
pugui ésser inferior a 14.722 ,-- pessetes
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de satisfer per cadascuna
d'elles, la quantitat de 15.267 pessetes
O.F. núm. 18. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
L'article 5 queda redactat de la següent forma:
Per retirada i transport de cada vehicle:
1999
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de 3.604
característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars
8.637
O.F. núm. 19. Reguladora dels preus públics
Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Per cada hora .................... 3.382
Pel que fa a les ordenances aprovades en l'apartat primer, regulades en endavant com a taxes que
procedien de l'anterior denominació de preus públics, quedaran fixades les tarifes següents:
O. F. núm. 23. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic.
Tarifa novena. Indústries del carrer i ambulants.
Fix............... 1.254
No fix ..........1.638
O. F. núm. 25. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Per m.l. i anyal .............................. 1.812
O. F. núm. 26. Taxa per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i
instal·lacions anàlogues.
S’aplicaran les següents tarifes:

PREUS ABONAMENTS TEMPORADA
Abonament familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

7.118,3.725,2.187,-

PREUS ABONAMENTS MENSUAL
Abonament familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

4.272,2.187,1.431,-

PREUS ENTRADES PISCINES
Dissabtes, diumenges i festius infantil
Laboral infantil
Dissabtes, diumenges i festius adult
Laboral Adult

220,138,465,250,-

Resta derogada l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació de la màquina
motonivelladora atès que ja no es presta l'esmentat servei.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats pel termini
de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí
Oficial de la Província.
QUART: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat."
Acte seguit intervé el portaveu de CiU manifestant que votarà en contra al no respectar-se el que
ha demanat de votar primer, la seva moció, que recull el punt de vista del seu grup sobre les
ordenances.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC i PP i 5 vots en
contra d'ERC, IC-EV i CiU.
3.-EXPEDIENT NUM. 5/98
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
ROMANENT LIQUIT DE TRESORERIA

FINANÇATS AMB

Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen a continuació
i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes despeses o ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes
Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, i base 9a. de les Bases d’Execució del Pressupost
es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:

PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/98 dins del vigent
pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit, finançat amb part del romanent líquid de
tresoreria disponible procedent de la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL
121
121
313
412
422
422
432
432
432
441
442
442
442
451
451
451
451
451
452
452
452
452
511
622
622

PARTIDA
22104
22706
48000
22700
21300
62200
20300
22100
22706
21000
13000
21400
22103
20500
22607
22701
22706
62200
13100
21000
22102
22701
21000
21200
22100

CONCEPTE
Vestuari
Estudis i treballs tècnics
Atencions benèfiques
Neteja i aseo
Reparació i manteniment maquinària
Edificis i Construccions
Arrendament
Energia elèctrica
Estudis i treballs tècnics
Manteniment infrastructura
Retribucions bàsiques
Reparació manteniment material transport
Combustibles i carburants
Lloguer de mobiliari
Festes Populars
Treballs realitzats per altres empreses
Estudis i treballs tècnics
Sala Polivalent
Altres remuneracions de personal
Manteniment infrastructura
Clor
Treballs realitzats per altres empreses
Manteniment infrastructura
Manteniment d'edificis
Subministrament energia elèctrica
TOTAL
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT......................................................
FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE CRÈDIT....
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

IMPORT
200.000
200.000
50.000
150.000
200.000
20.000
50.000
1.000.000
500.000
1.500.000
200.000
200.000
50.000
100.000
600.000
100.000
300.000
5.500.000
200.000
200.000
200.000
500.000
1.500.000
100.000
100.000
13.720.000
13.720.000

13.720.000
13.720.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat”.

Sotmesa a votació és aprovada per 8 vots a favor dels representants del PSC i PP, 4 vots en
contra dels regidors d'IC-EV i CiU i 1 abstenció d'ERC.

4.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES EN RELACIÓ A L'OBRA "ACCÉS AL
NUCLI DE LA SAIRA", INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS 1998
(PUOSC)
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
"Vista la resolució, de data 3 de setembre de 1998, del Dep. de Governació, per la qual s'acorda
incloure i subvencionar en el Pla d'Obres i Serveis de 1998 (PUOSC) l'obra següent:
DADES DE L'OBRA:
Anualitat del PUOSC 1998

Número
Programa
Títol
Comarca
Pressupost total
Aportació de la Corp. Local
Altres aportacions
Subvenció

Disposició que aprova aquesta anualitat del PUOSC.
Resolució 98.217.033, de 03/09/1998 (DOGC núm. 2723,
de 14/09/1998).
CG-1998/0576-PG
Programa general
Accés al nucli de la Saira
Segrià
1.497.955,- Ptes.
299.590,- Ptes.
0,- Ptes.
1.198.365,- Ptes.

És per tot això que es proposa als reunits l'adopció del següent acord:
Primer:

Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l'obra descrita.

Segon:

Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

Tercer:

Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s'executin amb normalitat i designar la/les persona/es següent/s:
Dades del director facultatiu de l'obra: Domingo Bandrés i Lacambra
Títol professional: Arquitecte tècnic Número de col·legiat: 257

Quart:

Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució.

No obstant això, el Ple acordarà el que cregui més convenient."

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents decrets de l'Alcaldia, per assabentar els reunits:
30/98.- Referent a l'al.legació al programa específic de la Diputació per l'obra Sala Polivalent 2a.
fase.

31/98.- Convocant sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament per al dia 22 de setembre de 1998.
32/98.- Referent a l'aprovació del projecte d'urbanització del c/ Binéfar (entre carretera N-240 i c/
Melcior de Guàrdia).
33/98.- Referent a l'aprovació de la memòria valorada del col.lector d'un tram del c/ Maragall
(entre Rambla Generalitat i Mossèn Alexandre Pedra).
34/98.- Convocant sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament per al dia 8 d'octubre de 1998.

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DEMANANT
LA NO APLICACIÓ D'INCREMENT DELS IMPOSTOS PER A L'ANY 1999.
Es dona lectura a la següent moció:
"Al llarg d'aquests últims tres anys, els impostos a Almacelles han sofert un fort increment, fins el
punt de superar en alguns casos el 100 %, com és el cas de la contribució rústica.
Des del grup municipal de CiU no entenem com el govern local pot aplicar aquesta mena de pinça
als ciutadans, que per una part s'incrementen els impostos de forma desmesurada i per altra, el
govern local d'Almacelles no exerceix cap política de captació d'indústries, sinònim de creixement
econòmic i qualitat de vida de les famílies Almacellenques.
És per això que el grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Almacelles presenta els
següents acords:
PRIMER: Que per l'any 1999 el govern local d'Almacelles no apliqui cap increment als impostos
del poble, per exemple, rústica, urbana, vehicles, IAE...
SEGON: Que per a l'any 1999 el govern local d'Almacelles no incrementi més enllà de l'IPC
previst pel govern central les taxes del poble (aigua, escombraries, cementiri, ...)".
Intervé en la seva defensa el portaveu de CiU fent constar que la moció ja s'explica ella mateixa i
afegint que en l'impost de circul.lació, per exemple, estem pagant tant com a Madrid o Sevilla, i
continua finalment demanant que es consideri la seva moció i s'aprovi.
El portaveu del PSC fa constar que el seu grup votarà en contra afirmant que és mentida que s'hagi
apujat un 100% la rústega.

El Sr. Alcalde fa constar que l'any 95 hi havia una recaptació de rústega de 10.000.000 PTA i a
més a més es pagava l'impost d'arranjament de camins i de guarderia rural que eren il.legals. Fa
dos anys que aquest impost es va suprimir i augmentar la quantitat equivalent de la rústega.
Continua dient que desde l'any 1995 al 1998 s'han apujat 400.000 PTA i que no és cert l'increment
de la rústega que es diu en la moció de CiU.
El portaveu de CiU manté que el que es paga és equiparable a les ciutats esmentades. El Sr.
Alcalde assenyala que s'ha realitzat un increment d'un 3,5%, cada any reiterant-se que és mentida
el que ha dit la moció sobre l'increment de la rústega. El portaveu de CiU considera que és possible
el que diu l'Alcalde.
Sotmesa a votació la proposta es desestima per 8 vots en contra dels regidors del PSC i PP, 4 vots a
favor de CiU i IC-EV i 1 abstenció d'ERC.

7.- CESSIÓ A ENHER DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I DE LA
LÍNIA D'ALIMENTACIÓ A LA PARTIDA DEL CASCALL.
Es dóna lectura de la següent proposta:
"Arran de l'ordre de cessament en l'activitat de la granja de José Luís Martínez Borrell, situada en
el casc urbà, Travessia de Sant Roc, s'ha procedit a l'atorgament de la llicència per l'obertura per tal
d'instal.lar una nova granja en la Partida del Cascall per procedir al trasllat de l'activitat esmentada.
Amb l'ànim de facilitar el trasllat, l'Ajuntament ha realitzat la instal·lació de la línia elèctrica a la
Partida esmentada, en la que podran entroncar a més a més dels titulars de la granja la resta de
propietaris de la zona.
Un cop realitzada la instal·lació cal fer la cessió a ENHER de l'ús d'aquesta.
D'altra banda l'Ajuntament es reserva el dret de reintegrar-se d'aquesta despesa dels usuaris futurs
de la zona.
És per això que cal procedir a l'adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar el conveni de cessió amb ENHER del centre de transformació i de la línia
d'alimentació per al subministre elèctric de la Partida del Cascall i a tal fi ratificar el document de
data 16 d'octubre de 1998, signat per l'Alcaldia.
SEGON: Trametre aquest acord a ENHER a fi de què procedeixi al subministre de referència."
Sotmesa a votació es aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC, 2 abstencions
de CiU i 2 vots en contra d'IC-EV.

8.- PRECS I PREGUNTES.-

El regidor en Miquel Querol pregunta si arran de la visita a la variant s'ha parlat de treure els tubs
d'aigua. El Batlle contesta que encara no s'ha fet res i que cal parlar amb el propietari de la terra.
El regidor en Josep Ibarz fa les següents intervencions:
- Fa constar que en l'acta de 29 de juliol de 1998 va proposar una esmena a l'acta que es va
aprovar si bé desprès al transcriure-la a l'acta es va suprimir la resposta del regidor d'obres.
Demana que es faci constar. El Secretari considera que haurà estat una errada deguda a la
informàtica. S'acorda pels reunits afegir el següent paràgraf: "El Regidor en Miquel Abella
contesta que s'han anat deixant els metres que marcava el camí encara que per part d'algun veí
s'hagués anant tancant."
- Demana que es contesti una pregunta que va fer en el ple passat al Regidor d'Obres demanant que
es contestés de quina partida s'havia de pagar el reg asfàltic de la zona de la bàscula.
El Sr. Alcalde contesta que amb càrreg al pressupost de l'any proper.
- També pregunta amb càrreg a quina partida s'han pagat els regs del carrer Marinada dels Aubacs.
Contestant el Secretari que es va suplementar la partida en la darrera modificació del pressupost.
- Demana que es reguli el trànsit a través de la Policia Municipal a la sortida del col.legi A. Simó,
per evitar accidents.
El Sr.Alcalde contesta que ja s'està fent si bé el mateix Policia ha d'atendre a la sortida dels dos
col·legis al mateix temps.
- Fa constar que en l'última publicació municipal es fa constar que l'any 1936 l'esglèsia es va veure
afectada per un incendi cosa que no és certa, demanant que es tingui més cura.
El regidor en Jaume Arcaya, fent al·lusió al principi de la sessió, en que no s'han aprovat les
esmenes a l'acta, proposades per un regidor, matitza que el seu grup sempre ha votat a favor
d'aquestes, sempre que els regidors proposin esmenar l'acta sobre el que ells van dir.
El Sr. Alcalde contesta dient que ell no ha redactat l'acta i que en tot cas, qui les vulgui realitzar,
l'endemà que vagi a veure al Secretari dient el que ell ha dit. Pel que fa a la tercera esmena
manifesta que no va sentir el que es vol dir ni tampoc els seus companys, assenyalant que en tot
cas, calia demanar la paraula.
El Sr. Querol fa constar que vindria l'endemà si l'acta es repartís abans, com ho han fet altres
vegades, havent detectat inclús errades de transcripció.

No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 21,30 hores, aixecant-se la
present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

