ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EL DIA 24 DE FEBRER DE 1995 .NÚMERO 2 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP ESCUER I ZORIGUEL

Regidors: SR. JOSEP M. DOBLAS I MANCERA
SR. MIQUEL QUEROL I GISBERT
SR. FRANCESC MARTINEZ I GARCIA
SR. JOAN COLOM I RIERA
SR. JOSEP IBARZ I GILART
SRA. NÚRIA CHAMBERT I TOMÀS
SR. JOAN-JOSEP ROURE I GIRON
SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. FRANCESC TORRES I ARNÓ
SR. MIQUEL ABELLA I GALINDO
SRA.M.DEL MAR VALLVERDÚ I REBULL
Secretària: SRA. CARMINA CUENCA I MEDINA
En Almacelles, essent les vint-i-una hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la Presidència del
Sr. Alcalde en Josep Escuer i Zoriguel i l'assistència dels Regidors assenyalats més amunt, havent
excusat la seva absència el regidor Sr. Joan-Josep Gargallo i Darza, prèvia comprovació del quòrum
legal necessari, amb l'assistència de la Secretària Carmina Cuenca i Medina, es procedeix a la
realització de la sessió traordinària del Ple d'aquesta Corporació.
El Sr. Alcalde declara iniciada la sessió ordinària corresponent al dia 24 de febrer de 1995
Abans de sotmetre a la consideració del Ple les actes de les sessions anteriors, la portaveu del Grup
Popular, Sra. Vallverdú, sol·licita la paraula que és denegada pel Sr. Alcalde, qui manifesta que si
desitja fer ús de la paraula que es faci quan es debatin els puns inclosos en l’ordre del dia, o en el
de precs i preguntes. Continua dient el Sr. Alcalde, que en la sessió del ple celebrada amb
anterioritat no se li va deixar parlar i explicar allò que pretenia.
La portaveu del PP s’aixeca i abandona la sala.
Tot seguit el Sr. Roure, a qui també se li denega la paraula, diu que donat que sel’s hi nega la
paraula marxen. Els membres del grup Socialista abandonen la sala.

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS
DELS DIES 30 DE DESEMBRE DE 1994 I 26 DE GENER DE 1995.
Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat dels membres presents, grups CIU i IC, que
suposa la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, acordant-se per tant, la
seva transcripció al llibre corresponent.

II.- RATIFICACIO ACORD COMISSIO DE GOVERN DE 23 DE GENER DE 1995, SOBRE
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS .
Es presenta al ple de la corporació l’acord de Comissió de Govern de data 23 de gener de 1995,
sobre acceptació del romanent de l’obra “Pavimentació camí d’Alguaire”, per a la seva aplicació a
l’obra “pavimentació camí d’Esplús”, en els següents termes:

3.16.- ACCEPTACIÓ DEL ROMANENT DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ CAMÍ
D’ALGUAIRE” PER A LA SEVA APLICACIÓ A L’OBRA “PAVIMENTACIÓ CAMÍ
D’ESPLÚS”.
- Atès que la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 1994, va acordar
sol·licitar a l’Exma. Diputació Provincial de Lleida el romanent per la baixa produïda en la subhasta
de l’obra “Camí d’alguaire” per a la seva aplicació en l’obra “Camí d’Esplús”.
- Atès que la Comissió de Govern de l’Exma. Diputació Provincial de Lleida, en sessió celebrada
el dia 12 de desembre de 1994, va autoritzar la petició del Consell Comarcal del Segrià
d’utilització del romanent esmentat, éssent l’import del mateix d’1.701.696,-pessetes, la Comissió
de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer: Acceptar el romanent d’1.701.696,-pessetes, produït en l’obra del Pla Específic de la
Diputació, any 1993, “Pavimentació camí d’Alguaire”, per l’obra “Pavimentació camí d’Esplús”.
Segon: Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla, en quant a l’obra de
“Pavimentació del camí d’Esplús”, que en finança en part amb el romanent esmentat que procedeix
del Pla Específic.
Tercer: Que aquesta Corporació consideri que té garantida la capacitat de gestió administrativa i
tècnica per al normal desenvolupament de l’execució de les obres i a aquest efecte, dessigni com a
director facultatiu al Sr. Domingo Bandrés i Lacambra, amb títol professional d’arquitecte tècnic,
en relació administrativa amb la Corporació en concepte de col·laborador que presta servei en
l’Exma. Diputació Provincial de Lleida.
Quart: Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, servituds, energia,
concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que són necessaris per a la
normal realització de l’obra i es compromet a aportar els documents acreditatius de la seva
obtenció.
Cinquè: Aquesta Corporació local, es compromet, així mateix, a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol ncidència que en aquest aspecte sobrevingui abans de l’inici de les obres o de la serva
execució.
Sisè: Que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 1994, existeix consignació
pressupostària en la partida 611.01 per a l’execució de l’obra del Camí d’Esplús.
Setè: Donar compte del present acord al Ple de la Corporació als efectes de la seva ratificació.
El Ple per unanimitat dels membres presetns, grups CIU i IC, que representa la majoria absoluta del
número legal de membres de la corporació, ratifica l’acord.

III.- APROVACIO RECTIFICACIO DEL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS A L’1 DE
GENER DE 1995.

Havent-se confeccionat la rectificació del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de
gener de 1995, que presenta el següent resum numèric:
Conceptes
Total
Homes
Dones
- Població de dret a l’1 de gener de 1994
5.561
2.847
2.714
- Altes de l’1 de gener de 1994 a l’1 de gener de 1995
129
61
68
- Baixes de l’1 de gener de 1994 a l’1 de gener de 1995
194
109
85
- Població de dret a 1 de gener de 1995
5.496
2.799
2.697
I d’acord amb allò que estableixen els articles 81 i 82 del RD 1690/86 d’11 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament de població dels ens locals, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus
membres presents, grups CIU i IC, que representa la majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació, acorda
Primer: Aprovar la rectificació del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de
1995.
Segon: Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies per a que els interessats puguin presentar
reclamacions.
Tercer: Donar compte d’aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, als efectes oportuns.

IV.- ACORD SOBRE MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC
PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE ANY 1995.
- Atès que l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua potable va demanar la
fixació de la tarifa de l’aigua per a l’any 1995.
- Atesa la documentació presentada per l’esmentada empresa en relació al cost del servei i restant
justificat el preu fixat pel subministrament d’aigua en relació a les despeses ocasionades pel mateix.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres presents, (grups CIU i IC) que representa la
majoria absoluta del nombre legal de membres, acorda
Primer: Informar favorablement el preu per al subministrament d’aigua potable a la població per a
l’any 1995, que restarà fixat en 27,22 pessetes el m3.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya, als efectes de que per
part de la Comissió de Preus, s’autoritzi l’esmentat preu.
Tercer: Aprovar la modificació de l’Ordenança Reguladora del preu públic per al subministrament
d’aigua potable pel que fa a les tarifes que restarà fixat en 27’22 pessetes el m3. La present
modificació restarà condicionada a l’informe que al respecte emeti la Comissió de Preus.
Quart: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència als interessats pel termini de 30
dies, mitjantçant exposició pública en el tauler d’anuncis i inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial
de la Província.
Cinquè: Si un cop finalitzada l’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

V.- ACORD SOBRE APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL PER L'EXERCICI 1995
Havent-se confeccionat el Pressupost General per a l'any 1995 integrat pel pressupost
de l'Ajuntament i els dels Organismes Autònoms " Patronat Municipal d'Esports " i
"Patronat Municipal d'Avis", que presenten el següent resum per capítols
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

A)

I
II
III
IV
V

OPERACIONS

CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
B)

VII
IX

PESSETES
92.750.000
7.000.000
87.739.861
77.197.218
2.960.000

OPERACIONS DE CAPITAL
TRANSFÈRENCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

6.500.000
19.883.764
294.030.843

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III
IV

A)

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
79.486.000
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 109.813.000
DESPESES FINANCERES
13.750.000
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
19.860.000
B)

VI
IX

OPERACIONS CORRENTS

OPERACIONS DE CAPITAL

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS

63.251.843
7.870.000
294.030.843

ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
A) OPERACIONS

CORRENTS

PESSETES

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

14.284.054

IV
V

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

7.350.000
1.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

21.635.054

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III

A)

OPERACIONS CORRENTS

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

12.752.558
8.866.496
16.000
21.635.054

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

A)

IV
V

OPERACIONS

CORRENTS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

12.100.000
1.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

12.101.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

A)

PESSETES

OPERACIONS CORRENTS

I
II
III
IV

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
B)

VI

2.525.000
5.550.000
26.000
3.000.000

OPERACIONS DE CAPITAL

INVERSIONS REALS

1.000.000

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

12.101.000

PRESSUPOST CONSOLIDAT
CAPÍTOLS

CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATR.ESPORTS

PRESSUPOST
RESID.D'AVIS

79.486.000
109.813.000
13.750.000
19.860.000

2.525.000
5.550.000
26.000
3.000.000

12.752.558
8.866.496
16.000

63.251.843

1.000.000

TRANSFERÈNCIES
INTERNES

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

14.350.000

94.763.558
124.229.496
13.792.000
8.510.000
64.251.843

7.870.000
294.030.843

7.870.000
12.101.000

21.635.054

14.350.000

313.416.897

I vist l’expedient en el qual consta la documentació a que fan referència els articles 147 i 149 de la
Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres presents, grups CIU i IC la qual cosa
representa la majoria absoluta del número ledal de membres de la corporació, acorda:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 1995, integrat pel pressupost de
l’ajuntament que ascendeix a la quantitat de 294.030.843,-pessetes i els dels organismes autònoms
“Patronat Municipal d’Esports” per una quantitat de 12.101.000,-pessetes i “Patronat Municipal
d’Avis” per un import de 21.635.054,-pessetes, i el seu estat de consolidació que ascendeix a la
quantitat de 313.416.897,-pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats en l’annexe de personal

Quart: Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporció, pel termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions, publicant-se l’aprovació difinitiva del mateix,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè: Trametre simultàniament a l’envio del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província còpia del pressupost definitivament aprovat al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d’Economia i Hisenda, Delegació a Lleida, en compliment
d’allò que assenyala l’art. 150 LRHL, 20 del RD 500/90 de 20 d’abril.

VI.- ACORD SOBRE CANVI DE NOM DEL CARRER RONDA CIRCUNVAL·LACIO PEL
D’AVINGUDA DELS ESPORTS.
- Atès que per part dels veïns del carrer Ronda Circunval·lació, aixÍ com per part de diverses
entitats esportives s’ha sol·licitat que l’actual carrer Ronda Circunval·lació passi a anomenar-se
Avinguda dels Esports, donat que és un carrer que uneix tres grans zones esportives.
- Vista la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment de la denominació dels
carrers, no solzament els de nova creació sino tambè pel canvi de nom, competència que té el seu
fonament en l’autonomia municipal que recull l’art. 140 de la Constitució, el Ple de la Corporació
per unanimitat dels membres presents, grups CIU i IC, que representa la majoria absoluta del
número legal de membres de la corporació, acorda:
Primer: Modificar el nom de l’actual carrer Ronda de Circunval·lació que passarà a denominar-se
Avinguda dels Esports.
Segon: Donar trasllat del present acord als organismes afectats, Correus, Registre de la Propietat,
Cadastre, etc., així com als interessats, als efectes oportuns.

VII.- CORD SOBRE DESESTIMACIO DEL RECURS PRESENTAT PEL SR. JULIAN
BELLOSTAS SESE, EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL
RESIDENCIAL L’OLIVAR.
- Atès que en data 6 d’octubre de 1994 es va notificar al Sr. Julian Bellostas i Sese l’acord adoptat
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 1994, referent a l’aprovació
inicial del Pla Parcial Residencial l’Olivar (SAU 6) comprés entre els actuals camins de Sucs, que
termenetja amb la urbanització dels Aubacs i amb el camí de l’Ermita de la Mare de Déu de
l’Olivar.
- Atès que per part del Sr. Bellostas es presenta al·legació contra l’esmentada aprovació inicial en
data 3 de novembre de 1994 en la qual fa constar:
- a) Que el projecte aprovat l’obligaria, donat el cas, a fer un desenvolsament de capital, el qual no
el beneficiaria en res.
- b) Que perdria bastant part del terreny, del qual no es vol desprendre.
- c) Que es veuria obligat a pagar una contribució més elevada.

El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, grups CIU IC, la qual cosa significa la majoria
absoluta del número legal de membres de la corporació, acorda:
Primer: Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Julian Bellostas Sese, donat que els arguments
exposats careixen de fonament legal, tractant-se de raons de caràcter personal.
Segon: Donar trasllat del present acord a l’interessat i al Servei Territorial d’Urbanisme, als efectes
oportuns.

VIII.- PROPOSTA SOBRE ADHESIÓ AL MANIFEST PER A LA IGUALTAT,
L’OCUPACIÓ I LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ.
MANIFEST
“La situació actual de les persones amb disminució, malgrat els significatius avenços que s’han
donat en algun terrenys durant els darrers anys, continua sent més propera a l’exlusió que a la
integració social.
Refusats pel mercat de treball, acollits a un règim de persions que no arriben a tothom i, en tot cas,
són clarament insuficients; denegades la majoria de les seves sol·licituts d’ajudes assistencials;
impossibilitat del seu lliure accés a multitud d’espais públics i privats, en raó de les barreres
arquitectòniques, urbanístiques, de transport o de comunicació, etc., les persones que pateixen algun
tipus de disminució tenen encara massa obstacles davant seu com per poder participar de manera
normalitzada en el conjunt de les activitats socials.
Especialment greu és la situació pel que fa al seu accés al món del treball. La Llei d’Integració
Social dels Minusvàlids, disposa que “les empreses públiques i privades que tinguin un nombre de
treballadors fixos que excedeixi de cinquanta, estaran obligades a col·locar un nombre de
treballadors minusvàlids no inferiror al 2 %; aquesta Llei és sistemàticament incomplerta per la
immensa majoria de les empreses, i tot just s’ha vist acompanyada d’una reglamentació eficaç que
faciliti l’efectivitat d’aquest mandat. I aquest factor determina, en bona part, que el 80% del més
de 100.000 disminuïts catalans en edat laboral es trobin a l’atur.
D’altra banda, des de diversos col·lectius hem sol·licitat reiteradament de la Generalitat de
Catalunya l’adopció de mesures especials i d’acció positiva que afavoreixin la inserció en el mercat
de treball. D’alguna manera, el Plà Interdepartamental d’Integració Laboral de les persones amb
disminució recull alguna d’aquestes demandes. Tanmateix, la seva aplicació no té el dinamisme
necessari, fins i tot no s’ha desenvolupat en capítols significatius, i fins i tot en algun d’ells ha estat
paralitzada per aquells que defensen els seus privilegis des de posicions de prepotència i xantatge
social.
La necessitat de canviar de manera urgent aquesta injusta, i per a molsts, dolorosa situació, ens
obliga atots: als propis disminuïts, a l’Administració, sindicats, partits polítics, entitats ciutadanes....
i és per això que estem tots cridats a subscriure un sincer compromís que permeti superar
definitivament aquest estat de coses.
Les entitats que impulsen aquest manifest ho adopten des d’ara mateix d’una manera formal, i fem
una crida a les institucions perque assumeixin el seu esperit i, amb això, prenguin les mesures
necessàries per fer efectiva la igualtat d’oportunitats -fins i tot dins del nostre col·lectiu-, que es

prenguin les mesures efectives perque les persones amb disminuació puguin accedir al mercat de
treball -per via ordinària, per a la majoria, i especial a qui tingui més dificultata d’accés- i, en
definitiva, perque remoguin els obstacles de tota mena que impedeixen avui la plena integració
social del disminuït.
En aquesta que saben àrdua però també necessària i justa tasca, sempre podran comptar amb el
suport i col·laboració de les associacions de disminuïts que, des de fa nou anys, estan demostrant
que l’exercici de la crítica no és incompatible amb un tarannà negociador i constructiu, tarannà que
esperem sigui també el que presideixi l’actuació de l’Administració en la solució dels temes
conflictius que tenim plantejats en aquests moments, especialment els referits a la LISMI promovent de manera efectiva el compliment de les reserves d’ocupació en el conjunt de les
empreses catalanes-, al PIIL - impulsant els serveis i programes previstos, inclòs el destinat a
col·lectius amb grans problemes d’inserció-, a les dotacions per prestacions personalitzades, que
s’han de multiplicar per poder satisfer el conjunt de les necessitats detectades, i a la Llei de
Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquietectònicque -que s’ha de dotar
pressupostàriament per fer-la efectiva.
Vist l’anterior manifest, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres presents, grups
CIU i IC, la qual cosa significa la majoria absoluta del número legal de membres, acorda:
Primer: Adherir-se al manifest per a la igualtat, l’ocupació i la integració de les persones amb
disminució.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de
Persones Afectades de Disminució Física.

IX.- PROPOSTA SOBRE APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE COMPENSACIO
“ERA DEL COMTE”.
Per part del Sr. Alcalde, es proposa la retirada de l’ordre del dia del present expedient a l’efecte de
que s’incorpori al mateix documentació, concretament el projecte deuria d’haver-se tramés pels
arquitectes i no s’ha rebut.
Sotmesa a la consideració del Ple la retirada del punt de l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat
dels membres presents, grups CIU i IC, la qual cosa representa la majoria absoluta del número legal
de membres de la Corporacio.

X.- ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIA.
- Decret núm. 1/95 sobre nomenament de personal laboral.
- Decret núm. 2/95 sobre rectificacio error material en l’acord del ple de data 23 de desembre de
1992.
- Decret núm. 3/95 sobre elevació a provisional de l’acord del Ple de data 16 de setembre de 1994,
sobre aprovació inicial Pla Parcial Residencial SAU-1 i 1-A.

- Decret núm. 4/95 sobre elevació a provisional de l’acord del Ple de data 16 de setembre de 1994,
sobre aprovació inicial Pla Parcial Residencial Olivar (SAU 6).
- Decret núm. 5/95 sobre elevacióa a definitiu de l’acord del Ple de data 16 de setembre de 1994,
referent a l’aprovació inicial dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de compensació del Pla
Parcial “Era del Comte”.
- Decret núm. 6/95 sobre desestimació de la sol·licitud presentada pels Regidors i Regidores de
l’oposició de l’Ajuntament d’Almacelles en la qual es demanava la celebració d’un Ple
extraordinari i urgent, per rescindir el contracte amb l’empresa gestora del servei municipal
d’abastament d’aigua de la rescissió del contracte amb l’Ajuntament d’Almacelles.
- Decret núm. 7/95 sobre convocatòria de sessió extraordinària i urgent de Ple el dia 26 de gener de
1995.
- Decret núm. 8/95 sobre elevació a definitiu de l’acord Ple de data 17 de desembre de 1994, sobre
aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals i preus públics.
- Decret núm. 9/95 sobre convocatòria sessió ordinària Ple municipal dia 24 de febrer de 1995.
- Decret núm. 10/95, sobre sol·licitud al Sr. Jutge d’Instrucció autorització per a que per part de la
brigada municipal d’obres es pugui entrar en l’edifici núm. 11 del c/ Sant Josep, propietat del Sr.
Josep Reales i Juni per a la retirada dels bens mobles i procedir posteriorment a l’enderrocament de
l’edifici declarat en ruïna imminent.
El Ple es dóna per assabentat.

XI.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formula cap.

Un cop esgotat l’ordre del dia, el Sr. President aixeca la sessió essent les deu del vespre del dia
indicat a l’encapçalament , la qual cosa i com a secretària certifico.

L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

