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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DIA 18 DE JULIOL
1986 AIrtB CARACTER EXTRAORDINARI

AIcalde-President
I1.Im..

Sr.

Tinents
En
En
En
En

En Josep

Absents

dtAIcaIde

s

justificats
Empez i

Garcia

sense justificar

Pere Canprubí i Font
Rafel Llussá i Torra
Andreu DaImau i Sitjes
i sellarés
Pere nibera
i
Salvi
Rovira
Huix
i Serracanta
Pedro vilarasau

Secretari
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Prat.

Manuel Cano i Navarro
Agnbs Torras i Casas
i Cors
Josep Griera
Carles Esquerré i victori
i Diar s
Josep .Torradef lot
Josep Maria Calmet i Iglesias
Antoni-J.
Solano i Armingau
Sineó Selga i Ubach
Eduard Bohigas i Santasusagna
i Corominas
Llobet
Marc.el.li
i Casajuana
Sabina Salisi
i Oller
Josep Balet
t'tosués
:t:":
:"=t": -i

Absents

En
En
Nr
En
En
En

i

Ramon Puig i Soler.
CarIes Canongia i gerona
Jordi
Perez i Picas
Jordi
Marsal i Muntalá

ConseIIer
En
Nr
En
En
En
En
Nr
En
Nr
En
Na
En
N'

Joan Cornet

General

En Jose-J.
I nterventor
En Victorino

Casado i

Rubio

! ¡ [ u n i ci p a l
Rodriguez

Santos

A 1a Casa Consistorial
de Ia Ciutat
de Dlanresa, i essent
quarts
tres
de dues de la tarda del ilia divuit
de juliot
de
nou-cents
nil
vuit.anta-sis,
es reuneixen
sota 1a presiiléncia
deI Sr. AIcalde,
i en primera convocatória,
els senyors esmentats
abans, a Irobjecte
de celebrar
sessió
extraordini¡ria,
deI Ple Municipal,
prévia
convocatbria
a lrefecte.
Obert 1r acte es passb a tractar
dels
en lrOrdre
de convocatbria,
resolent-se
termes que a continuació
es relacionen.
1.-

assumptes
tots
eIIsr

figurats
€n eIs

PRESIDiNCIA
1.1.

D I C T A I T { E NS O B R E C O N C E R T A C I O D I U N A O P E R A C I O D E C R E D I T
AT{B LA CAIXA DIESTALVIS
DE I,IANRESAPER UN IMPORT DE
599.273.837r-PTES.
AMB DESTI
A
LA
CANCEL.LACIO
DIOPERACIONS DE CREDIT EXISTENTS

Es va llegir
eI dictamen següent:
'Entre
eIs
anys 1.982
i
1.985,
aquest
Ajuntanent
ha
diver ses operacions
concertat
de crédit
amb diferents
Entiper'finangar
tats
Bancáries
atencions
d'Inversions
dins dels
P r e s s u p o s t o s M u ni c i p a l s .
del mercat de capitals
Les alteracions
ha suposat
una
baixa
dels
tipus
d I inter bs en relació
amb eIs existents
en
-se Ies operacions
eI moment de formalitzar
de crédit
refer enc iades en el par ág r a'f anter ior.
DavanL draguesta
situació,
que subscriu
I'Alcalde
considera
oportú
i convenient
concertar
una nova Operació
de
Crédit
a un interbs
sensiblenent
inferior
i amb un període
de carbncia
més ampli,
amb destí
a cancel.lar
les Operacions
ja concertades.
de Crédit
A aquests efectes
sr han realitzat
gestions
amb Ia Caixa drEstalvis
de Manresa i stha arribat
a
un acord de principi.
Per
Ir adopció

que
tot
aixb,
I'Alcalde
dels següents acords¡

subscr iu,

proposa

al

pIe

1r.Sol.licitar'i
contractar
una Operació de Crédit
de
pessetes
( S I S - C E N T S N O R A N T A - N O UM I L I O N S Q U A T R E 699.449.376
C E N T E S Q U A R A N T A - N O UM I L T R E S . C E N T E S S E T A N T A - S I S P E S S E T E S ) ,
d istr ibuida
en les quantitats
i entr e Ies Caixes d I Estalv i
seg üent s :

i\. /l/t

pP30

Caixa
Ca ixa
de Bar
Caixa
Caixa
i drEs

drEstalvis
d I Estalvis

de l{anresa
i Mont de Pietat

303.068.
-

c elona

8 Ptes

101.661.593
92.109 .7 41

drEstalvis
de Catalunya
.....
de Pensions per a la Vellesa
talvis
de Catalunya
i BaIear s.

I
tl

ZOZ.6Og.27 4
699'.449 .37 6 pte s .
:=============================É===

SUTI{A

Les condicions
i
són les següents:

dit
'

a).-

característigues

de lroperació

de crb-

TIPITS DTINTERES,

EI capital
deixat,
o en eI seu cas, el pendent,
produirá interessos
de tipus
variable,
a lralga
o a 1a baixa,
detallats
en aquesta mateixa cIáusula ¡ €l saLisf er per tr imestres
naturals
venguts,
l'últim
dia del
tr imestre
corresponen t.

1a

ral
per

L I interés
a
forma
següent:

satisfer

1.- Des del dia d'avui
següent
aI present,
el
10 0 a n u a l .

en

cada

moment,

serh

calculat

fins
1'úItin
dia de Ir any
tipus
drinterbs
será deI

de

natu13¡gO

2-'
Per a cada un dels
anys naturals
de vigéncia
del
préstec
següent,s al ternini
assenyalat
ar punt l)
anterior,
el tipus
dr interbs
dr apricació
será igual
a la mitjana
ders
tipus
preferencial
dr interbs
per a operacions
de crbdit
a un
any dels Bancs de referéncia
el dia 30 de setembre de rrany
anter ior I arr odonida al dbc irn de punt més próx im.
Aquest tipus
resurtantr
€fi cap cas podrá ser superior
a
1a mitjana
simple ders tipus
dr interbs
que durant
er mateix
mes de setembre srhagin
aplicat
a res operacions
de préstec
no computabres
en er coefic ient
d r inver sió
obl ig atbr ia de
res caixes,
aprovada en er sí dé ra conissió
Mixta esmentada
en la manifestació'
segona.
En el seu defecte
preferenciars
definida
dos.

regirá
exclussivament
en el primer parágraf

ra rnitjana
de
draquest
número

que cap dels Bancs de referéncia
3.- En el supósit
pubtiqués
preferencials
eIs tipus
aIs quals es fa esment, en e1
par ág r af anter ior , €I tipus
d ' interbs
pactat
per lrany
que
pertoqui
será igual
aI satisfet
dur ant I I any anter ior .
4.:

Els

Banc5 de referéncia

B a n c o E s p a ñ o 1 d e C r é a li t o
Banco de Bilbao
Banco Central

368421

són els

següents:

Banco
Banco
Banco
Banco

Hispano
Americano
Popular
de Santander
de vizcaya

prestatari
5.- La comunicació
a ItAjuntament
del tipus
d'interés
a aplicar
durant
lrany
na.tural següent -quan sigui
draplicació
la variabilitat
pactadaes farb mitjangant
escrit
que la Caixa gestora
certificat
1i trametrá
dins dels
dies del mes dt.o.tubre
10 darrers
de cada any.
De no convenir-li
eI nou tipus
drinterés,
1'Ajuntament
prestatar i haurh de comunicar-ho
a la Caixa gestora
abans
del dia
1 de desembre,
restant
obligat
en taI
supbsit,
a
cancel.lar
anLicipadament
el préstec
abans del 30 de juny de
Ir any següent.
Fins aquesta data els interessos
sr acredit,aran al tipus
anterior.
Un cop
transcorregut
prestadores
podran donar-Io
j u c li c i a I .

Iresmentat
per vengut

i

termini,
les
reclamar-lo

Caixes
per via

b ) .- co l i rssro N s

Aquest-p-Effieritará
una comissió
d'obertura
del 0 r50t
sobre Ir irnport de I'dperació,
a cobrar
una sola vegada.
C).DIIRADA DBL CONTRACTB
La durada deI contracte
per la fracció
vindrá
aeterminada
de1 ti imestre
natural
en qub es formal itzi
eI contracte
i
quatre més, durant
només es pagaran interesbos,
eIs quals,
i
quotes
trenta-sis
pessetes,
trimestrals
de 34.224.423
qus
inclouran
i interessos,
capital
pactat,
aI tipus
d'interés
a
satisfer
el darrer
dia deI
trimestre
natural
corresponent.
quotes variaran
Aquestes
o a la baixa dracord
a lralga
amb
les variacions
pactat.
del tipus
d'interbs
com a garantia
2n.- Oferir
de Ia devolució
deI capital
piestat
i deI pagament dels interessos
venguts
i no abonats,
dels interessbs
de dernora, costes i despeses en cas de Iitigi i dels impóstos i gravámeñs que es devenguin en 1a formalització
del contracte,
la part
necessária
de Ia participació anual que legalment
correspongui
a aquest Ajuntament
en
eI Fons Nacional
de Cooperaóió l{unicipal.
A aquests ef ectes,
si autor itza
i atorga
facultats
irrevocables
a la Generalitat
de Catalunya,
perqub
com a Organisme pagador,
transfereixi
directament
aquest recurs
a 1a Caixa d'Estalvis
de Manresa,
préstec,
com a Caixa gestora
draguest
aI "Banco de Crédito
Local de Españan i a algres
que ja tinguin
Entitats
atorgag
a
r
a
n
t
i
a
des Operacions
de Crbait
anb
de lresmentat
recurs,
proporcionalment
als imports
formalitzats.
3r.Cancel.lar
anb Ir inport
deI prést.ec
feréncia
en eIs acords anteriors,
eI capital
que a c'ontinuació
dels préstecs
tització
es
a 30 de juny és eI següent:

a qué es fa rependent dramorgue
relacionenr
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ENTITAT
PRBSTATARIA
Caixa
de
Estalvis
lYlanresa
Iden
Idem .. ...
Idem
i
Caixa
drEstalvis
It{ont de Pietat
de Bar
celona....
......;
I d en..
Id em
Caixa
dr Estalvis
de
CataI unya
Idem
Iden

Caixa de Pensions per
a la VeIIesa
i drEstalvis
de Catalunya
i
Balears
Idem
Id em
Idem
TOTAf,S

4t.stadjunta

PRESTBC
QUAilTIA

13.000.000
150.000.000
50 .000 .000
' t2 4 . 2 7
3 .7 06

IIIPORT PENDB
DI AIIORTITZACI
EL 30-6-1.986

11.147.49s
122.864.130
50.000.000
119.0s7.143

20.000.000
25.000.000
73.954.118

19.',f60.472
2',t.917.s40
60.583.581

25.088.565
22.000.000
50.000.000

21.031.665
21 .078.076
50.000.000

20.000.000
50 .0 00 . 000
75.000.000
75.000.000
773.326.389

16.381.887
50.000.000
64.771.s60
7 1 .455 .827
699.4.19.376

Aprovar
el Projecte
de Contracte
a Ia presen t Proposta drAcord.

A les certificac
adjuntaran
cbpies de
pels
senyors Alcalde
tat projecte
sr haurb
pú¡riques
en qub es
préstecs
que sracorda

de

préstec

qua

.draquest
ions que es lliurin
acord srhi
I
p
r
o
j
I e smentat
ec te de contr ac te , v i saü
i Secretari
de la Corporació.
Lresmend I adequar .a les póIisses
o escr iptures
formalitzin
eIs
r €ñ cas de concedir-se
sol.licitar.

1! I1.Irn.
5é.- Autor itzar,
Sr. Atcalde
de 1a Corporació
per formalitzar
els contractes
de préstec
en els termes que
resulten
dels acords de la própia
sessió,
així
com a percebre eI seu import en les formes previstes
en el contracte
de
préstec

EI Sr. Canongia i Gerona expressa que aquest és un dicper lrAjuntament.
tamen drestalvi
Es tracta
d!una operació
de refinangament
un cop estudiats
tots
eIs préstecs
concertats
diferents
amb Ies
entitats
llevat
el
Banc de Crbdit
Local,
donat que srobservavaun
interés
massa elevat.
Un cop
analitzat
eI temar p€r p.art de 1a,ConseIleria
i de Irequip
tbcnic
iniciar
les
per portar
es.van
accions
oportunes
a
terme Iroperació
amb la Caixa d!EstaIvis
de I"lanresa, i que
aquesta
trametés
a les
altres
Caixes que es proposava
la
baixa drinterés.
la resposta
de
Un cop obtinguda
afirmativa
Ia
d'Estalv is
s I ha
C ai x a
de
forma-
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I i tzar
el
né s av iat
passin nés interessos
vorable
aI dictanen.

possible,
guer quants
donat
nés dies
es paguen. Demana per aixó el vot fa-

Er sr.
Balet
i otler
en primer
rroc,
manifesta
que tot
er que sigui
reduir
despeses a la ciutat
ho troba
important,
perb no ha tingut
temps d'estudiar
er dictanen
i t¿ alguns
pensa que potser
interrogants.
s'hauria
drhaver
t,ingut
un
debat a la comissió
perqué tots
els membres nr haguessin
estat
informats
i ho haguessin
pogut
accepl'ar,
docns es pot
que ningú no está en contra de rroperació.
dir
Aquí es parla
d'ajornar
peró que s'haurh
un deute,
de pagar més endavant,
i ers diners
draquesta
amortització
que no es pagará ae noment ni rrany
que ve no se li
ha acrarit
a qub es destinaran.
Reconeix que I'operació
en si está bé peró és precipitada i ri hagués agradat tenir
nés coneixement, del tema.
Er sr. sorano i Armingau diu que quan el sr. canongia er
va informar
ja ri
del tema d'avui,
va manifestar
que no hi
problema per votar
hauria
afirmativament
doncs tot
estalvi
drinteressos
é s b o . p e r b r i d e m a n a v a . e n n o m d e l g r u p- ,a r a d o cumentació
necessár ia per parlar-ho
i discutir-to
nivelr
de grup,
fent
servir
er dret droposició
per votar
ar pre amb
consciéncia
i amb confianga.
serls
gue lrendemh
va dir
es
donaria
ra documentació
necessária,
apart del dictamen
i la
documentació
no ha arribat
i el dictamen ha arribat
anb retard.
llanifesten
que voren saber els diners
que srestarvien
en interessos
i ra part
de diners
que srajornen.
com ja ha
dit
a ra comissió
drHisenda,
sembla que I'eguip
de govern
sociarista
tingui
interbs
en demostrar
que l¡oposició
vol
que no en una qüestió
votar
com aquesta o potser
és que han
caigut. en la inérc ia de sempre cre ient
que .no f a f alta
ext e n d r e r . s m a s s a e n e x p r i c a c i o n s p e l f e t d e 1 a m aj o r i a . D e t o tes maneres aquest tema és important
gue sraprovi
pers
aviat
cabdars púbtics
i per aixb demana que es deixi
sobre la. taura, amb ra quar cosa el grup de ciu es podrá. estudiar
er tema i'
en er proper
ple
per tots
aprovar
r és podria
ers
grups.
si no es fa aixi,
er seu grup es veurá obligat
a votar negativament
i el tema iguarnent
pre,
passarb a un artre
per manca de majoria
de I,e.quip de govern.
E1 sr. canongia
i Gerona comprén el neguit
de rroposició
peró ja era intenció
de la conserreria
portar
el tema r €ñ
el Pre der canvi
de partides,
i tant
bon punt es comunich
per
part
de r I entitat
dr estalvi
la
resposta
afirmativa
a
I'operació,
1a conserleria
actuant
amb voruntat
drestalvi,
convoca ráBidament, un ple sense tenir
el contracte.
Aleshores és guan es parta
amb ers grups de la oposició
de Ia situació,
demanant ra. seva postura
de vot
i dexant
la porta
per quarsevol
oberta
consurta
amb ers
tbcnics
de ra casa,
per tal
de tenir
també ra versió
técnica
apart, de la versió
política.
Reconeix que hi hagut un retard,
peró per que representa
d I estalvi
és més coherent
votar . er t,ena en aquest
noment. Diu tarnbé que dona la sensació
que.ara
la oposició
vurgui
aprofitar-se
de ra manca de majoria
de l,eguip
de govern i pot dir-ro
que el que es proposa és der tot
legal
i
que no es pretén enganyar a ningú.
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EI Sr. SoIano i Armingau diu que comprén que si {questa
operació
hagués de beneficiar
a la casa particular
de lcadascún es tractaria
de fer
rapidament,
srhauria
de parlar
del
tema amb.la
perb
Corporació,
I'equip
de govern
ho ha volgut
sol.
fer
vol saber qué han de votar
Lroposició
i f e r - h o a n b c o n s . ci é n cia.
El Sr. Marsal i tttuntalb constata
que aquesta votació
per
les seves característiques
necessita
13 vots per tirar
endavant.
Una segona constatació
és que si es refinanga
eI deute
a un interbs
nés baix es produeix
estalvi.
La tercera
és gue
cada dia que passa sense signar-se
la renegociac.ió,
costa a
IrAj.untamenE 200.000 pessetes.
Es parla
sempre als plens de
1a necessitat
drestalviar
que es porta
diners
i avui
una
proposta
en 1a que cada dia que passa hi ha una pérdua de
200.000r-pessetes
la opinió
es .diversifica
a Irhora
de la
votació.
manera que el Sr. Solano ha fet
De la.mateixa
e1
raonament gue lrequip
de govern no dona gaires
explicacions
deI tema perqué esLá acostumat a Ia seva majoria,
tanbé es
podria
fer a la inversa
i dir que la oposició
está acostumada a que lrequip
de govern tira
totes
les propostes
endavant
amb la majoria
i no srha trobat
mai amb Ia responsabilitat
de que sigui
el seu vot qui decideixi
un tema. Per tanü 1a
oposició
davant
ara es troba
1a necessitat.de
fer
un vot
responsable
i que té unes conseqübncies.
de govern
Lrequip
votará.afirmativament
perqub és un d.ictanen que benef,icia
al
govern de la Ciutat,
hi hagi qui hi hagi aI davant draquest
ja gue e1 deute hi és, i sigui
govern,
quin sigui
eI proper
govern s'haurá
p
a
g
a
r
.
de
Ia renegociació
Per tant
beneficia
tanbé aI propoer govern que haurá de pagar menys. Lrúnic
argument válid
formalment
és el del retard
de la documentació,
perb cal dir
que aquest és un dictamen sirnple,
sense conplepolítiques
q
u
e
xitat
no té opcions
i
diferents.
No entén
per. part
doncs quins
dubtes
hi.ha
de lroposició
sobre tot
tenint
en compte que van mostrar
i
eI seu acord de principi,
la ciutat
gue per motius
no entendria
formals.srajornés
eI
dictamen una setmana més, a¡nb.un nilió
i rnig de costos.
per manifestar
que aquest dictaintervé
EI Sr. Alcalde
men ha estat
fruit
drun treball
intens
de molta gent.
generals
de 1a baixa drinteressos
a
L'Ajuntament
a Ia vista
tot
prestat)r
consultá
amb entitaLs
ies,
quals
e1 país
les
perqué
van ctir que no es podia fer cap canvi en els préstecs
sr havia
primer
de canviar
e1 conveni
de 1a Generalitat
de
Catalunya
anb les Caixes drEstalvis.
¡ti ha hagut un gran espart de Ia Conselleria
forg. en aquest sentit.per
de Finances
amb Ies Caixes,drEstalvis
de Catalunya,
i tanbé un gran esforg per part de la Caixa drEstalvis
de Manresa i clels tbcque grhcies
de poder dir
nics.
a Manresa,
Es sent orgutlós
hi ha una proposta
diferent
a tot Catalunya
de conveni
Caixes drEstalvi-ajuntaments,
el
i Ii
sap greu que curiosament
primer Ajuntament
que ho porta a aprovació
no té prou qubrum
i ho vota en contra.
del dictamen
Reconeix també eI retard
peró ha de dir
que era un. tema que srhavia
parlat
abans amb
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I I oposic ió.
que
pres
aquest
és
Diu
un
acord
entr e
Ia
i Ies Caixes drEstalvi,
del qual ItAjuntament
no
Generalitat
pot canviar
res, pot només acceptar-Io
o no. Entén que votar
que el primer dia
i troba curiós
en contra
és un vot polític
qqe no hi
ha suficients
vots
signifiqui
.socialistes
una
pérdua de diners
per la Ciutat.
que voti
Demana a I'oposició
afirnativament
que
eI
dictamen
fent
inclús
les
salvedats
donat que .draltra
oportunes,
manera es demostraria
creguin
que lroposició
quan pot fer un acte de govern,
srinhibeix.
. EI Sr. Balet
i OIler
diu que els raonamenLs donats tenen
validesa
sobre tot perqué aquesta operació
suposa un estalperó hi ha interrogants
p
e
I
vi,
motivats
retard.
Es parla de
baixa d'interés
i estb molt bé en aquest moment, peró en els
potser
pitjor
perqub
anys. a venir
aquesta operació
resultará
poden anar a Iralga.
p
r
e
o
c
u
p
a
q
uants
eIs interessos
El
també
anys duraran aquests préstec,
donat que el que es.fa
és anar
perb
ajornant
el deute,
i potser
hi haurh déficit
simulat
deute
acumulat,
t
o
t
e
s
q
u
e
I
e
s
m
a
n
e
r
e
s
,
De
malgrat
está
a
de 1a. oposiciór
favor
én aguest
seu vot
tampoc és
Ple el
per tirar
decisiu
endavant eI dictamen.
que aquest
La Sra. Guixé i Wogués expressa que veu clar
que ver
any i
fins
al
de lrany
final
tipus
eI
drinterés
peró es pacta .un interés
baixa,
variable
a 1a puja o a la
baixa,
i a f inals
de lr any .que ve no es sap quin
interés
que s'haur á de pagar . Vol
ser á eI
saber
també a qué es
destinaran
que sr estalviaran
els
dr aquest
any i
30 milions
que v€r donat gue podrien
els 50 milions
de I'any
per
servir
que ara es pacta.
reduir
eI crbdit
que si bé es pacta un
EI Sr. Canongia i Gerona manifesta
interés
variabte,
fins
.també era variable,
ara lr interbs
i
que 1'estalvi
de I'Ajuntament
és clar
fins
al desembre de
"r987, hi. és. Aquest tema té incidéncia
en el pressupost
i en
que e1 pagament de
la
de 1'Ajuntament,
Tr,esoreria
donat
crédits
.i gue es paga puntualment.
és un pagament preferent
a un i nig
de
Resumeix que lroperaci6
és a deu anys i
que 1t amor LiLzació
i
carbncia,
no comenga fins
el
3 1 de
desembre de 1987.
q.ue lrequip.
E1 Sr. S.oIano i Armingau diu
de govern
fa
passos en aquest
temps que está
fent
sentit
i aixd
fa que
pensi que és una bona operació,
peró lroposició
només té les
referbncies
orals
doncs no han pogut
les
veure
escrites.
de lrequip
de govern hi ha doble
intenPensa que per part
posar en evidbncia
de voler
cionalitat
no doa lroposició
nant la documentació
amb temps perqub votés negativament.
Si
hi ha algún .culpable
de fer perdre a 1a ciutat
200.000 pesde govern que pretenia
setes cada dia que passa, és Itequip
que I'oposició
un tema sense consciéncia
votés
del que srha
de votar.i
no donar la informació
necessária.
per dir
que com AIca1de .es pren
E1 Sr. Atcalde
intervé
perqué són els interessos
eI tema molt seriosament
dels ciuquarts
suspbn el Ple essent tres
de tres
tadans i per tant,
de la tarda i prega aI Srs. Balet,
Calmet i Marsal en repregrups municipals
i aI Sr.Canong ia com a
dels
tres
sentació
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lracompanyin
tema i arribar
a atgún acord.

aI

seu despatx

per

parl

del

de quatre
de 1a tarda
A un quart
es reprbn
Ia s ssió,
agraint
als respresentants
de cada grup que expliquin
seva postura
i veure quina és la seva aportació
al dictamen.
que per la seva part
EI Sr. Balet, i Oller
manifesta
perb que si no hi ha consens,
va a favor,
votará
per poder-ho estudir
més bé.

EI
tifica
gue el

ja
en

establanc

Sr. SoIano i Armingau exprega que eI seu grup es raen tot
el que ha manifestat
ant,er iorment
i demanen
dictamen quedi sobre Ia taula
per un proper ple.

El Sr. Marsal diu gue lamenten les decisions
del grup de
CiU, que no han estat
a lralgada
de les circumstáncies.
El
dictamen no s'aprovará
i srhaurá de portar
en un proper ple,
peró Ia profins
aI qual eIs
interessos
seguiran
corrent,
posta s¡ha de votar
i el seu grup ho fará afirmativament
amb
plena responsabilitatr
peÍ Ia Ciutat
i eIs ciutadans.
El Sr. Alcalde
diu que entén que cadascún té la seva ópt,ica peró vol que consti
en acta que lrAlcaIde
ha fet
Iresforg de poder trobar
possible.
un consens que no ha estat
Seguidament declara
lrurgéncia
del tema per passar a la votació.
a votació
Sotnés e1 dictamen
s¡emeten
a favor
tO vots
pe1 grup ilel PSC-PSOE, 6 vots en contra
del grup de CiU í 2
abstencions
deI grup drAP-PDP-UL.
guer al no have?-hi
El Sr. AIcalde
constata
la najoria
qualificada,
absoluta
és a dir
13 vots afirmatir=,
el dictaque en un proper
manifestant
men no queda aprovat,
PIe es
tornará
a portar
a aprovació
havent-hi
rnés ass
Ino
.a
la
xecada
sess].o, essen
de tot
el qual,
com a
cretar

9s
i

per tractar,
es declará
aiar ts de quatre
de la tarda,
cer tifico.
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