ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 21 DE MAIG DE 1999.
NÚMERO 4
ASSISTÈNCIA: Alcalde: SR. MANUEL VISA PURROY
Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP MARIA 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 i trenta minuts 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, excusa la seva assistència
el regidor Sr. Miquel Querol Gisbert, amb motiu d’un viatge, 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
14 D’ABRIL DE 1999.

Els reunits per unanimitat aproven les actes.
El regidor de CiU en Josep Ibarz, pregunta per què no es realitza un Ple ordinari
cada tres mesos amb precs i preguntes. El Sr. Alcalde contesta dient que és cada
dos mesos la data del Ple i que en tots els convocats hi ha hagut precs i preguntes
excepte en aquest.

2.- EXPROPIACIÓ D’UNA PORCIÓ DE FINCA AFECTADA PER LA
URBANITZACIÓ DEL C/NOGUERA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ
DE PROPIETARIS, BÉNS I DRETS AFECTATS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que segons les normes subsidiàries de planejament aprovades l’any 1982 i
segons l’informe tècnic d’en Domingo Bandrés de data 10 de maig de 1999, la
porció de finca urbana que s’assenyalarà cal que sigui expropiada per estar
ubicada sobre una zona destinada al vial situat en la cantonada del c/ Sant Jordi i
Noguera.
Atès que la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació dels béns que es
diran ha estat operada a l’aprovar-se les normes subsidiàries en aplicació de
l’article 95.1 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol.
Atès que conforme a l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, cal procedir a
la confecció de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació, i de cara a una
propera urbanització dels esmentats carrers.
Vista l’existència de la consignació pressupostària adient en la partida 511600.02, per fer front a la despesa que comporta aquesta expropiació. Es proposa
als reunits el següent:

PRIMER: Aprovar inicialment la relació de propietaris, béns i drets afectats per
la urbanització del carrer Noguera, cantonada amb el c/ Sant Jordi.

SEGON: Exposar al públic l’expedient fent publicació d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler per un termini de 20 dies hàbils amb
notificació individualitzada als propietaris afectats, a fi de què es puguin
presentar les al.legacions que es creguin adients. D’acord amb l’article 17 de la
Llei d’expropiació forçosa. La relació esmentada quedarà aprovada
definitivament si es certifica la manca d’al.legacions.

TERCER: Delegar en el Sr. Alcalde la signatura del conveni per a la fixació per
mutuo acord el preu just dels béns expropiats.

QUART: Donar per acabat l’expedient d’expropiació si s’arriba a un mutuo
acord sempre que transcorregut el període d’informació pública no existeixin
al.legacions, quedant facultat el Sr. Alcalde per signar actes d’ocupació i
pagament en execució d’aquest acord.”
Per ordre del Sr. Alcalde es dóna compte del conveni ja signat que els reunits
aproven. Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors del PSC, PP i ERC i amb 3 abstencions de CiU i IC.
3.- SOL.LICTUD DE SUBVENCIÓ D’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU
PER A LA CAMPANYA DE LA FRUITA 1999.
Es dóna lectura de la següent proposta de l’Alcaldia que és aprovada per
unanimitat:
“Atesa l'ordre de 16 de febrer de 1999 per la que s'estableixen les bases per a la
concessió de subvencions per part del "Instituto Nacional de Empleo" en l'àmbit
de col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors
en atur en la realització d'obres i serveis d'interès general i social.
Atesa la proximitat de la campanya de la fruita d'enguany i amb la finalitat de
donar continuïtat a aquest servei, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER: Sol·licitar una subvenció a l'INEM, d'acord amb l'ordre de 16 de
febrer de 1999, conveni col·laboració INEM- Corporacions Locals, per a la
contractació d'un auxiliar administratiu a temps parcial per a la realització del
servei "Oficina Municipal Campanya Fruita 1999", durant tres mesos.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció Provincial de l'INEM, als
efectes oportuns.
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret procedeixi per a
que realitzi quantes gestions siguin necessàries per portar a bon fi el present
acord.”
4.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’IMMOBLE
I ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES SOCIALS EDIFICATS PER LA
FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL EN EL C/
MELCIOR DE GUÀRDIA.
Es dóna lectura de la següent proposta:

“En relació amb la promoció de l’edifici d’habitatges socials en el c/ Melcior de
Guàrdia d’aquesta població, i en virtut del conveni de col.laboració subscrit entre
aquest Ajuntament i la Fundació Família i Benestar Social que porta a terme la
construcció, de data 4 de novembre de 1996, l’esmentada entitat ha demanat a
l’Ajuntament que prèviament a la finalització de les obres i al lliurament dels
habitatges que es preveu pel proper mes de juny, l’Ajuntament adopti els
següents acords per portar a terme el conveni esmentat:

PRIMER: Aprovar la construcció de l’immoble i l’adjudicació dels habitatges
socials que ha estat edificat per Família i Benestar Social, Fundació Privada,
sobre el solar ubicat en el c/ Melcior de Guàrdia i ctra. de Suchs, de conformitat
amb els requisits establerts en l’escriptura de cessió gratuïta al seu favor, de
l’esmentat solar, atorgada per aquest Ajuntament en escriptura autoritzada pel
notari Sr. Antonio Rico Morales amb data 29 de juliol de 1997.

SEGON: Acceptar els drets de tempteig i retracte previstos en l’article 21.3 del
Real Decret 2190/95 de 28 de desembre, establerts a favor d’aquest Ajuntament
sobre els indicats habitatges socials, que es formalitzaran mitjançant escriptura
pública.

TERCER: Donar-se per enterat i aprovar, amb renúncia en el que la part que
sigui necessària, a exercitar els drets de tempteig i retracte, l’adjudicació i venda
dels habitatges socials esmentats anteriorment als senyors adjudicataris, que són
els de la llista adjunta a la proposta.

QUART: Tenir per acomplertes en la seva totalitat, a efectes registrals i
hipotecaris, les condicions estipulades en l’escriptura de cessió del solar referida
en el precedent acord, sense perjudici de què una vegada formalitzada
l’adjudiació dels habitatges, així com dels locals i garatges, el possible romanent
econòmic reverteixi a favor de l’Ajuntament, tal i com està establert.
CINQUÈ: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents privats o públics
que siguin necessaris en l’execució d’aquests acords.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del
PSC, PP i ERC i amb 3 abstencions de CiU i IC.

5.-DECLARACIÓ
DEMOCRÀTICS.-

SOBRE

ELS

20

ANYS

D’AJUNTAMENTS

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Ara fa vint anys que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, els veïns dels
pobles, les viles i les ciutats catalanes, varen escollir els primers ajuntaments
democràtics. Uns ajuntaments que són hereus de la tradició del catalanisme
municipalista tan arrelada a la nostra història nacional.
Aquests vint anys constitueixen una època caracteritzada per l’acció eficaç,
constructiva i generosa dels ajuntaments catalans, tant pel que fa a la
reconstrucció d’uns municipis que l’any 1979 estaven desestructurats i eren
deficitaris dels serveis i les infraestructures més necessàries, com pel que fa a la
reconstrucció nacional de Catalunya, on els ajuntaments catalans han contribuït
d’una manera decisiva.
Al llarg d’aquests vint anys els ajuntaments catalans poden presentar un
extraordinari balanç de govern, tant pel que fa a l’acció de servei als nostres
ciutadans, com per la forma com s’ha portat a terme aquesta acció; és a dir, per
l’exercici d’una democràcia local basada en la participació i la proximitat a les
necessitats ciutadanes.
Aquestes circumstàncies, la millora inqüestionable de la qualitat de vida als
nostres municipis, fan que el vintè aniversari dels ajuntaments democràtics de
Catalunya sigui un bon motiu per a l’orgull legítim del municipalisme i per
manifestar el compromís dels ajuntaments catalans en mantenir la mateixa
il.lusió i el mateix esperit de servei amb el què vàrem prendre possessió de les
nostres responsabilitats l’abril del 1979.
Al llarg d’aquests vint anys els municipis catalans han donat suport a la
reconstrucció de les institucions catalanes, i ho hem fet amb tota l’energia i tota
la convicció. Els primers acords que vàrem prendre l’any 1979 es referien
precisament a la necessitat ineludible i urgent de recuperar plenament la
Generalitat de Catalunya i a la necessitat d’assolir la capacitat d’autogovern
nacional. Des d’aquell mateix moment, els ajuntaments han donat suport constat
a la llengua, a l’ensenyament, a la cultura catalanes, i aquest és un objectiu
irrenunciable per al futur.
Ara, fruit de l’esforç col.lectiu, hem aconseguit la fita d’unes estructures de
govern de Catalunya prou estables. L’etapa de reconstrucció nacional ha donat

pas a una normalitat institucional, amb independència de la legítima aspiració a
augmentar les cotes d’autogovern a què aspirem.
Tanmateix, després d’aquests vint anys, encara no s’ha resolt quelcom que és
essencial per a aquest país, com és la desconcentració de competències i recursos
en els ajuntaments. Encara ara no hem aconseguit normalitzar el règim local, els
municipis encara han d’afrontar les necessitats ciutadanes sense recursos
suficients, els ajuntaments encara són vistos com institucions menors o
subalternes en l’estructura política. Hores d’ara encara no es reconeix plenament
la majoria d’edat dels ajuntaments, la seva maduresa i l’extraordinària
contribució que la democràcia municipal està fent a Catalunya.
Els municipis són Catalunya i són Generalitat de Catalunya. El reconeixement i
el suport als municipis catalans és una de les millors inversions que hom pot fer
per la democràcia al nostre país. Aquest és el compromís i la proposta que volem
plantejar a l’opinió pública en el moment en què els ajuntaments democràtics
compleixen vint anys.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els reunits:
16/99.- Proposant al ple l’inici de l’expedient de Contribucions Especials en el
nou projecte de l’obra d’urbanització del C/ Cervantes (tram comprés entre els
carrers Sant Roc i Melcior de Guàrdia).
17/99.- Proposant al ple l’inici de l’expedient de Contribucions Especials en el
nou projecte de l’obra d’urbanització del C/ Sant Roc (tram comprés entre els
carrers Batlle Simó i Cinto Verdaguer).
18/99.- Convocant sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament per al dia 14
d’abril de 1999, a les 21,30 hores.
19/99.- Convocant sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament per al dia 14
d’abril de 1999, a les 21 hores.
20/99.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització del C/ Joan Maragall
(tram Bisbe Irurita a Batlle Simó).

21/99.- Aprovant la convocatòria dels membres que han de dur a terme el sorteig
per dessignar la composició de les meses electorals, per a les properes eleccions
municipals i del Parlament europeu del 13 de juny de 1999.
22/99.- Iniciant el procés per a la provisió dels càrregs de Jutge de Pau i el seu
substitut, i la notificació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
7.-MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM. 4/99,
DE SUPLEMENT DE CREDIT I CREDIT EXTRAORDINARI FENT US
DEL ROMANENT DE TRESORERIA.
Es dóna lectura 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 4/99 dins
del vigent pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit i concessió de
crèdit extraordinari, 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 PARTIDA CONCEPTE
451
20500
Mobiliari i ensers
451
22701
Treballs realitzats per altres
432
22706
Estudis i treballs tecnics
TOTAL
CRÈDIT EXTRAORDINARI
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
511
21001
Aglomerat carretera Sucs urbà
511
61108
Claveguera CAP
TOTAL

IMPORT
600.000
700.000
3.000.000
4.300.000

IMPORT
1.800.000
710.000
2.510.000
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI.......
6.810.000

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT
CRÈDIT....

LÍQUID

DE

TRESORERIA

SUPLEMENTS

DE

4.300.000

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

2.510.000
6.810.000

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 la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del
PSC i PP, i amb 4 en contra de CiU, IC i ERC.
Acte seguit per ordre de l’Alcaldia es dóna lectura a la carta del regidor en
Miquel Querol, portaveu de CiU d’acomiat:
“Aquest regidor i portaveu de C.I.U. en Miquel Querol Gisbert, en la celebració
del darrer Ple de la legislatura del 1995 al 1999, aprofitant l’avinentesa, voldria
demanar al Sr. Alcalde i a la resta de regidors del consistori, poder llegir aquest
manifest de comiat i que quedés transcrit literalment a l’acta de la sessió d’aquest
Ple:
En primer lloc, voldria dir que ara fa 32 anys que vaig decidir venir a formar part
de la comunitat de veïns d’Almacelles. Tenia el dubte lògic de pensar si la
decisió era la correcta, si aconseguiria tirar endavant, si m’acolliria el poble i la
seva gent. La veritat és que molt aviat em vaig sentir plenament identificat com
un almacellenc més, gràcies a l’ajut de moltes persones, a les que estaré agraït
sempre. Ja no en tenia cap de dubte.
Això em va fer pensar que podia fer per compensar el que el poble feia per mi.
Com a conseqüència d’aquesta reflexió, a partir dels anys 70, en plena dictadura,
un grup de gent vàrem començar a lluitar plegats per la democràcia. Un cop
aquesta es va aconseguir l’any 78 la majoria d’aquesta gent ens vàrem afiliar als
partits polítics, segons les preferències de cadascú. Jo vaig fer-ho a Convergència
Democràtica de Catalunya i, conseqüentment he pogut participar en totes les

eleccions municipals amb les sigles de la coalició de C.I.U. durant aquests 20
anys.
He sortit elegit regidor en tres legislatures o sigui 12 anys, que les compleixen
ara, al servei dels ciutadans del nostre poble, Almacelles. Aquests 12 anys, 7
anys a l’oposició i cinc al govern, m’han donat ocasió de conéixer les dos cares
de la moneda i l’oportunitat de servir als almacellencs des de les dues vessants,
gaudint així del màxim honor al que pot aspirar tota persona que estima al seu
poble i a la seva gent. Per això vull agrair la confiança, el suport i l’oportunitat
que, mitjançant el seu vot, m’han donat els ciutadans d’Almacelles durant tots
aquests anys.
Gràcies també a totes aquelles persones que al llarg d’aquests anys que en
diferents ocasions i en altres institucions han confiat en la meva persona. Espero
no haver-los decebut. Només voldria dir que en tot moment i des de tots els llcos
que he estat, mai he posat l’interès personal o particular per sobre del col.lectiu
del poble d’Almacelles.
Estic satisfet i orgullós d’haver lluitat, treballat i participat durant tots aquests
anys, per fer d’Almacelles un gran poble, a canvi de res. Crec que la millor
recompensa és poder dir que he participat decisivament amb quasi totes les coses
més importants que s’han fet a Almacelles durant els darrers vint anys. També he
estat el primer ciutadà que he assistit com a públic als plens d’aquest Ajuntament
en temps de dictadura, essent l’Alcalde el Sr. Amadeu Vilanova.
Malgrat tot, penso que és hora de deixar pas a la gent més jove, amb noves idees,
amb més empenta i visió de futur, que prouta falta ens fa a Almacelles. Hem
perdut el tren ja fa molt de temps i si no canvia l’actitut de l’actual consistori a
curt termini serem un poble mort, sense cultrua, sense treball i sense futur pels
nostres fills.
Aprofito per a convidar a tots els companys de consistori a reflexionar sobre el
que acabo de dir i a vostè Sr. Visa, Alcalde d’Almacelles, el convido a seguir el
meu exemple. Si de veritat estima Almacelles, el millor servei que li podria fer al
nostre poble és marxar a casa i deixar entrar aire pur i fresc amb aquesta santa
casa, perquè algun dia puguem tornar a tenir un consistori sense crispació, sense
marginats, que no desfaci el que ja està fet, sense prepotència ni favoritismes,
sense rencors, sense coartar els drets dels regidors, etc etc etc.
Voldria fer un prec als propers consistoris:

-

Que per damunt de la lluita política, que és lògica i legal, està Almacelles i la
seva gent, que sàpiguin defensar diferències de criteris, però que fora de
l’Ajuntament puguin ésser amics.

També vull que sàpiguin, tots aquells que en algun moment m’han insultat,
calumniat i acusat falsament, que no els guardo rencor i que els perdono a tots.
Simplement vull dir que la veritat només té un camí i al final, el temps i la
història sempre acaben donant la raó a qui la té i posant les coses al seu lloc.
Vull agrair a tots el funcionaris laborals i contractats de l’Ajuntament, la seva
col.laboració que han tingut amb mi en tot moment.
També vull donar les gràcies, de manera especial, als meus companys de partit,
pel seu suport i la seva confiança, i tot el que això comporta.
A tots vosaltres, Alcalde i Regidors del consistori,
Fins sempre.”
El Sr. Alcalde proposa fer un torn obert de paraules ja que és el darrer ple.
El portaveu d’ERC, en Jaume Arcaya manifesta:
-Que durant aquests 4 anys el seu grup ja ha anat manifestant el que pensava.
-Que han recolzat el que creien d’utilitat i bo per al poble i considera que s’han
fet coses realment positives com els carrers, els camins, etc.
-Que resta molta feina per fer com és la senyalització, el tema del Casal que està
mal encarat doncs es podia fer amb més consens, etc.
-Que bàsicament han estat oberts a la col.laboració.
-Que per desgràcia han estat apartats i s’ha actuat amb prepotència tal vegada per
ésser un grup petit i majoritàriament de joventut.
-Suposa, en definitiva, que continuaran.
El portaveu d’IC considera que ja han manifestat el que calia en el seu moment.
El portaveu del PP fa al.lusió al “testament” del portaveu de CiU en Miquel
Querol fent constar que “ens ha conmogut això de què ens perdoni” i assenyala la
hipocresia que suposa la carta quan el mateix que la signa ha estat insultant.
El regidor en Josep Ibars demana que per ètica, al no estar present el seu
company que s’acomiada, no es facin comentaris, contestant el portaveu del PP

que en tot cas tampoc s’havia de llegir la carta sense ésser present i que el que ha
dit ho pot repetir en presència de l’interessat si convé.
Continua dient el regidor en Manuel Querol que el que es diu en aquesta carta ho
troba denigrant doncs el que la subscriu ha insultat i degradat a la gent a nivells
ben baixos trobant en definitiva “massa forta” aquesta actuació.
Referent als 4 anys el portaveu del PP assenyala que el seu grup ha intentat
col.laborar amb el que han cregut millor per al poble contribuint en els temes de
camins, carrers, casal, sala polivalent, etc.
Considera que han fet el millor que han sapigut deixant de banda les ideologies i
procurant que els ciutadans estiguèssin el més contents possible i fent, en
definitiva, que els seus diners hagin anat a parar a bon fi.
El portaveu del PSC fa les següents consideracions:
- Vol agrair en primer lloc al Sr. Visa i al PSC, l’oportunitat que ha
tingut,durant 4 anys, de poder desenvolupar les tasques de regidor i portaveu
d’un dels partits importants d’aquest país al nostre consistori.
-

Fent constar que aquests 4 anys han estat molt importants per fer desaparéixer
la tensió i crispacio que hi havia en la convocatòria de les eleccions de 1995.

-

Assenyalar que hem contribuit des de la nostra responsabilitat de govern
d’Almacelles a no caure en la temptació de contestar les moltes provocacions
que s’han fet durant la legislatura. Hem treballat el més bé que hem sapigut,
en coses bones i no tan bones, però si que és cert que avui la convivència al
nostre poble és molt acollidora i la gent viu més a gust i tranquil.la.

-

És ben cert que hem rebut ofenses i quelcom gruixudes però nosaltres no som
qui per perdonar res. El que volem dir tant a nivell de grup com personalment
és que m’excusin si de vegades els he ofès: no hi ha hagut cap intencionalitat
ofensiva i tan sols e´s imputable a la meva manca de capacitat per fer-ho
millor.

-

Com a Tinent d’Alcalde de la nostra vila he de fer constar en aquest Ple la
satisfacció de tots per tot el que hem pogut fer per un tema que personalment
em preocupava molt i és que hem aconseguit que l’ensenyament al nostre
poble sigui molt important en diners invertits i en relacions establertes. Són
moltes les coses fetes i temps hi haurà per explicar-les, però l’ensenyament és
per a mi el pilar de tota societat. Amb aquesta voluntat vaig presentar-me i

estic satisfet d’haver contribuit a fer de l’ensenyament i dels nostres
ensenyants quelcom més que edificis i mestres.
-

Fer constar de manera especial la col.laboració que hem trobat per part dels
regidors del PP: han estat 4 anys que sense el seu ajut no hauriem pogut fer
tot el que hem fet per al poble d’Almacelles.

-

Finalment fer constar que per estar en política igual que en la vida personal
s’ha de tenir bona salut: és el que per acabar la meva intervenció els desitjo a
tots vostès.

-

De política ja en parlarem. Gràcies a tots plegats i de manera especial als
funcionaris i personal de l’Ajuntament que tant ens ajuda sempre.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les vint-i-dos hores del
vespre.
VIST I PLAU
L’ALCADE,

EL SECRETARI,

