ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 9 de maig 2014
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 8,00 a 8,25 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació
els següents acords:

1r.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 28 DE MARÇ DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària

celebrada el dia 28 de març de 2014.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00224 FINS AL NÚM. 00360 DE 2014.

El Sr. Alcalde, en compliment del que disposa l’article 42 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dóna compte
dels decrets dictats per l’Alcaldia des del núm. 00224 fins al núm. 00360 de 2014.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE LA MASSA
SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓ LOCAL.
Atès l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del
personal laboral de l’Entitat corresponent a l’exercici 2014, on s’estableix el
següent:
ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 29 d’abril de 2014, es va ordenar la
iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa
salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent,
alhora que es disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria i acreditació
per la Intervenció.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 va ser aprovat
inicialment pel Ple en acord de data 29 de novembre de 2013, el qual va
esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en data
27 de desembre de 2013
3. En data 30 d’abril de 2014 s’ha emès l’informe conjunt de Secretaria i
Intervenció acreditant que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral
de l’Entitat ascendeix a 2.208.162,98 €., i que aquest import no s’ha incrementat
respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2013, considerat en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació.
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FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local,
obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
2. L’article 20, apartat 4, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2014, disposa que la massa salarial del personal
laboral, que no pot tenir increment durant 2014, està integrada pel conjunt de
les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades
per aquest personal en 2013, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes
objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions
i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat
Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats,
suspensions o acomiadaments.
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de
la qual correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e)
LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret Llegislatiu 2) (2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes
Locals, Text refós aprovat per Reial Decret Llegislatiu 2/2004, de 5 de març
(LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda
per l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i
al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3
d’aquest article 103.bis LBRL.
Atès tot l’anterior, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a
l’exercici 2014, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2013 per
aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat
de:
Retribucions salarials 2014
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Ajuntament
OOAA Turisme
OOAA Música

1.152.563,94 €
83.817,72 €
971.781,32 €
2.208.162,98 €

SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la
província.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL
“SERVEIS
MANCOMUNATS
D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS”.
Atès que d'acord amb el dret que reconeix als municipis l'article 44 de la Llei
7/1985,de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'Ajuntament de Vila-seca
és soci mancomunat de la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis Mancomunats
d'Incineració de Residus Sòlids Urbans”, juntament amb els ajuntaments de
Cambrils, Constantí, La Canonja, Salou, Tarragona, Valls i Reus, amb la finalitat,
segons disposa l'article 1 dels estatuts vigents, d'executar obres i serveis de la seva
competència, d'acord amb l'article 6 dels esmentats estatuts, i essent el seu
objecte, “la construcció i administració d'una planta incineradora de residus urbans
amb recuperació d'energia, de capacitat suficient per atendre el volum de residus
urbans que anualment es produeixen en els municipis que la integren, i amb
possibilitat d'ampliació si les circumstàncies així ho aconsellen.”
Atès que en data 20 de març de 2014 la Junta General de la Mancomunitat
Intermunicipal “Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans” va adoptar
acord en virtut del qual s’aprovà inicialment la modificació dels estatuts d'aquest
ens local, en compliment del mandat contingut a la Disposició Transitòria Onzena
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de sostenibilitat i racionalització de
l'Administració local.
Atès que segons es desprèn de l'ofici i l'acord adoptat per la Junta General de la
Mancomunitat, aquest ha estat tramès a l'Ajuntament, per tal que la modificació
d'estatuts al mateix temps se sotmeti a informació pública per un termini de trenta
dies, mitjançant la inserció al tauler d'edictes d'aquest ajuntament i, així mateix,
sigui aprovat per la majoria absoluta del ple de la Corporació.
Vist l'informe emès pel Secretari de la Corporació.
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Vist allò previst als articles 44 i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
bases de règim local.
Vist l'article 54.1 b) del Reial Decret Llegislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Vist, allò que disposen els articles 115 a 122 del Decret Llegislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en particular, l'article 120.1 del mateix text legal, a tenor del qual, la
modificació dels estatuts s'ha d'aprovar per acord de la majoria absoluta del ple
dels ajuntaments que formen part de la Mancomunitat.
Vist, així mateix, els articles 48 a 50 del Decret 244/2007, de 9 de novembre, pels
quals es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya.
Vist l'article 23.3, 24 i 34 dels Estatuts de la Mancomunitat.
Vist l'informe emès per la Secretaria de la Corporació, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la modificació d'estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal,
“Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans” d'acord amb la
modificació aprovada inicialment per la Junta General de la Mancomunitat en
sessió del dia 20 de març de 2014, condicionada a la no presentació d'al·legacions
ni suggeriments durant el tràmit d'informació pública al qual resta sotmès l'acord de
la Junta General i la modificació d'estatuts.
Una vegada transcorregut el termini d'informació pública, si no han estat
presentades al·legacions, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament sense
necessitat d'acord exprés.
SEGON.- Comunicar a la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis Mancomunats
d'Incineració de Residus Sòlids Urbans” l'adopció d'aquest acord.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu, el que segueix:
Fa aproximadament un mes que va sortir la noticía als mitjans de comunicació de
la imputació d’alguns membres de la Junta de Govern del nostre Ajuntament en
una peça separada del cas Innova.
Entendrà que per al nostre grup la situació que es va generar des d’ aquell moment
és molt greu: imaginar que un govern tingui la meitat dels seus membres imputats
en una investigació judicial no és un fet gens habitual i evidentment gens
agradable.
Des de el primer moment van demanar que, malgrat que és una investigació sota
secret de sumari, d’alguna manera s’haurien de donar explicacions al poble de Vilaseca de la situació generada.
Enteníem que el Ple podia ser el lloc idoni. Aquest cap de setmana passat, els
ciutadans de Vila-seca hem rebut una missiva de l’alcalde parlant del tema,
defensant la honorabilitat de l’Ajuntament. Bé, és un opció, segurament la que
arribarà millor a tots els vila-secans, però no ha de ser impediment perquè al Ple
en quedi constància i del que també hem de dir altres grups politics del
Consistori...i és que alguna cosa s’ha de dir al poble de Vila-seca, a uns ciutadans
que veuen amb incredulitat com hem passat de ser l’oasi de la política a estar al
mig de l’huracà mediàtic.
No demanen explicacions per als grups que no formen part del govern. Mentiríem
si diguéssim que no hem estat informats dels esdeveniments i dels aspectes més
rellevants del que sembla podria estar a l’origen de les imputacions. El que els
demanen és que els ciutadans de Vila-seca tinguin la possibilitat de rebre amb
serenitat, fins i tot amb imparcialitat, les informacions que van sorgint sobre el
tema i mantinguin la confiança vers una institució que regeix alguns dels actes de
les seves vides des del que tots desitgem, és a dir, des de la més estricta legalitat.
Vostès no són innocents, cap de vostès és innocent i no ho és en la mesura que
cap dels regidors aquí present ho som...
No ho som perquè no existeix la presumpció d’innocència a la política. La societat,
o una gran majoria, des de fa un temps fastiguejada dels escàndols polítics no
concedeix prerrogatives d’innocència. Els ciutadans apliquen el refrany popular “
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cuando el rio suena, agua lleva “ , i manifesten obertament “de los politicos me
espero cualquier cosa” o “ ¿que se han llevado dinero?, yo tambien lo haria si
fuera politico”, que recollia la premsa el dia següent de la imputació.
.
Aquest és el sentiment d’una gran part de la nostra societat que ja ens ha prejutjat
a aquells que exercim l’activitat política, només pel fet d’exercir-la.
El dany causat per algunes persones, una minoria tot s’ha de dir, dedicades a la
política implicats en escàndols de corrupció, ens ha penjat el “sambenito” que
lamentablement, els que ens dediquem a la política portem la paraula aprofitat,
xoriço, vividor, corrupte ... escrit al nostre currículum. I el que s’ha de demostrar
sempre és la presumpta innocència, i no la culpabilitat que va incorporada al càrrec
que desenvolupem.
No és un fet casual. Vivim en un país del Lazarillo de Tormes, de Rinconete i
Cortadillo, dels “hijos dalgo”, dels “buscavides”, on el bergants els aprofitats
formen part de la nostra idiosincràsia, i lamentablement on la cultura del “pelotazo”
vinculada a la política (som el país del “ aeropuerto del abuelito”, de Urdangarin i
Jaume Matas, del Bigotes i del Gurtel, el frau dels eres d’Andalucia i les
subvencions de formació, de les ITV, dels Barcenas i las caixes B, del finançament
il·legal dels partits, etc.. lamentablement la llista es fa interminable..) ha estat i
continua sent portada als diaris...
I un país on la paraula dimissió és un barbarisme, una expressió que no és pròpia
del nostre vocabulari. Lamentablement la “marca” España és també, gràcies a una
minoria alguns dels quals ens governen sense immutar-se, la marca de la
corrupció.
Per tant, ens agradi més o menys, sigui més just o menys injust, ningú dels que
estem aquí som innocents a ulls d’una gran part de la societat.
Nosaltres no hem de defensar la honorabilitat de l’equip de govern, no ens pertoca
aquest paper. Vostès, estem convençuts, tenen arguments prou contundents per
defensar-se.
I lamentablement aquest grup també ha d’expressar, fins i tot defensar quin és el
seu posicionament i actuació davant de les actuacions judicials: si no fem sang del
tema, se’ns critica per no aprofitar l’ocasió per atacar la seva persona, alcalde,
com si aquesta fos l’única aposta a tenir en compte; si demostrem escepticisme
sobre les imputacions, també se’ns critica per col·laboracionisme, fins i tot algú ja
insinua que alguna cosa també tindrem a amagar...i si ens mantenim en l’ estricta
observació dels fets, també se’ns critica per callar.
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Per tant, vostès tenen una obligació davant del jutge i la societat i nosaltres també
tenim la nostra feina per explicar, de moment davant de la societat, el que fem
amb relació als fes que succeeixen.
I que és el que fem? El que ens diu el sentit comú i el coneixement del que sembla
és el que s’investiga.
Des que van sorgir les primeres informacions a començament d’any, l’equip de
govern, ens va informar sobre la documentació requerida pel jutge i els tràmits
previs judicials. I , a més a més, hem tingut l’ oportunitat de veure els expedients
que, sembla, són la base de les imputacions. Del contingut dels informes només
podem més que demanar que la justícia actuï ràpidament, perquè el dany que es
fa a les persones i a la institució és o podria ser irreparable.
I aquest és el punt que més ens preocupa. La imputació de l’equip de govern o
qualsevol acusació va, si parlem dels expedients que sembla estan sent investigats,
contra el que al nostre entendre és el cabal més preuat que té l’Ajuntament de
Vila-seca: els seus funcionaris i la seva feina.
Una feina que, pel que coneixem al llarg d’aquest anys, ha estat sempre un
exemple de rectitud, eficàcia i compliment estricte de la llei.
Des de el nostre grup no podem més que destacar la feina ben feta que sempre
s’ha fet des de qualsevol dels àmbits i àrees del nostre Ajuntament, però molt
especialment en aquet cas, des de la Secretaria, la Intervenció, del Departament
d’Urbanisme i els seus màxims responsables.
Per això li demanen Sr Alcalde, que actuï amb rectitud davant les imputacions
perquè el que cal prioritzar per sobre de tot és la nostra administració i la seva gent,
el seus professionals, que fins al dia d’avui no poden més que manifestar el nostre
reconeixement pel treball desenvolupat.
I si en permet encara afegiria alguna cosa més, una reflexió de caire personal:
Si la imputació de l’equip de govern tingués com a resultat alguna acusació (si
parlem dels expedients que sembla s’estan investigant), alguns també ens
hauríem de sentir d’alguna manera acusats, ja que no hauríem fet bé la nostra
feina.
No som equip de govern, però els que ens van escollir desitjaven la nostra
implicació en la governança de Vila-seca, i això és el que fem o intentem fer:
governar des del nostre espai. I si no som capaços de veure els presumptes
delictes de malversació de cabals públics, de prevaricació, de blanqueig de capitals
en un expedients administratius és que no estem qualificats per fer la nostra feina.
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El fet que són uns expedients que passen per la Junta de Govern i no per
Comissions o pel Ple, seria un argument legal i correcte per a la nostra defensa,
però també és cert que existeix la possibilitat de consultat qualsevol documentació,
qualsevol expedient administratiu que forma part de l’activitat d ‘aquesta casa, i,
per tant, no hauríem fet bé la nostra feina de govern.
Si em permet, alcalde, li faria una altra reflexió. De sempre aquest grup a criticat
que molts temes passin directament a la junta de Govern, en lloc de passar a
plenari. Vostè sempre a justificat aquest tema per qüestions d’agilitat
administrativa. Podrien pensar que si això no hagués estat així, i aquests
expedients haguessin passat pel ple, avui tota la corporació es podria trobar
imputada... O pot ser el jutge s’ho hagués mirat amb uns altres ulls.
Probablement retornar atribucions al Ple seria una manera de demostrar més
transparència, o també es podrien buscar mecanismes perquè els expedientes de
la Junta de Govern puguin ser examinats pels portaveus dels partits que no estan a
l’equip de govern.
Lamentablement, sembla que ens espera encara un llarg recorregut fins a la
resolució judicial, tant de bo que no fos així...
Alcalde, li demanen fermesa en la seva defensa i que demani confiança als nostres
ciutadans, perquè de la seva defensa depèn, naturalment la seva honorabilitat i de
la resta de membres del seu equip, però, com hem dit abans, també la honorabilitat
i la credibilitat, el prestigi del nostre Ajuntament i especialment de les persones que
integren l’entramat administratiu, des del primer fins a l’últim, però molt
especialment d’aquells que la seva signatura forma part dels expedients que,
suposadament, s’estan investigant . I això, permeti’m que ho expressi de manera
contundent, no ho podem permetre.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que en primer lloc, voldria agrair al portaveu del
Grup Socialista tant l’oportunitat de la seva intervenció com el contingut de la
mateixa, així com la seva coincidència en moltes de les afirmacions que ha fet.
També perquè no podia ser que aquest Ple no abordés aquest tema. I poden
imaginar-se l’estranyesa que li produeix el fet que el Sr. Miñambres, en nom del
seu grup i aquest alcalde, en nom del govern i del Consistori, hagin d’abordar un
debat d’aquesta naturalesa quan té l’absoluta convicció que tots els presents han
fet de l’honradesa el seu instrument principal. Però les coses són així i així s’han
d’entendre i així s’ha d’actuar.
Voldria fer una reflexió en el mateix sentit de les manifestaciuons del Sr. Miñambres
i de tot el que s’està vivint des de fa un mes i dos dies. Efectivament, la situació
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d’imputació dels membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del període
2007/2011 i del seu alcalde és d’una gravetat important, i cap altre lloc millor per
tractar-ho que el Ple de l’Ajuntament on tota la ciutadania s’hi sent representada.
En això hi estem totalment d’acord.
Com també coincidim amb vostè que les limitacions derivades del secret de sumari
i per uns presumptes fets que es desconeixen, han de limitar forçosament les
explicacions i opinions que es poden emetre en aquest plenari.
Però malgrat aquestes limitacions, sí que vol manifestar-li el seu absolut acord que
el plenari i els grups que l’integren han de ser informats i també ho ha de ser el
conjunt de la ciutadania.
I així s’ha fet, des del primer moment, com el Sr. Miñambres també ha reconegut
en la seva intervenció. Primer, informant als portaveus molt abans de la imputació
de la documentació demanada judicialment i posant-la al seu complet i total abast i
coneixement, amb totes les explicacions tècniques a més de les polítiques que
calgueren per tal de poder deixar ben clar la seva absoluta correcció i en la direcció
de com es fan les coses en el nostre Ajuntament des de sempre. I després, i un
cop coneguda la imputació, informant-los de nou a tots i a tota la ciutadania tant
amb caràcter general com particular tantes vegades com ha calgut i ha estat
convenient.
I pensem continuar en aquesta línia de transparència informativa en el futur, tant
vers els membres d’aquest plenari com vers als veïns i veïnes de Vila-seca i també
el de fora vila.
Ho hem fet i ho farem, amb absoluta convicció perquè no hi ha res per amagar o
que sigui punible en l’actuació investigada judicialment. I tots els membres d’aquest
plenari han tingut ocasió de comprovar-ho i ho saben.
Com hem dit pública i reiteradament, a l’Ajuntament de Vila-seca no hi ha cap
problema ni cap irregularitat en les actuacions derivades de la contractació d’un
assessorament tècnic en el projecte del CAP/CAR, i menys encara que puguin
derivar de cap connexió amb allò que es ve nomenant cas INNOVA. L’Ajuntament
de Vila-seca no té cap mena de connexió directa o indirecta amb aquesta societat
INNOVA de l’Ajuntament de Reus, ni amb cap altra entitat o societat d’aquest
Ajuntament, ni amb el propi Ajuntament de Reus. Encara més, sanitàriament no
tenim ni hem tingut mai cap relació ni tan sols circumstancial amb el holding
prestador de serveis sanitaris de l’Ajuntament de Reus.
I com hem dit també públicament, davant la claredat dels fets, l’Ajuntament pot
estar ben tranquil. Però també estem i hem d’estar profundament preocupats i
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enfadats perquè es pugui produir una situació d’injusta culpabilització no ja i sols
els representants polítics afectats, sinó també i especialment a una forma de
procedir administrativa que , com vostè mateix ha dit – i cito les seves paraules –
ha estat sempre un exemple de rectitud, eficàcia i compliment estricte de la llei.
Per això precisament acceptem plenament el requeriment que ha fet en la seva
intervenció de fermesa en la defensa jurídica d’aquest bé tan preuat com és la
credibilitat del nostre Ajuntament i va més enllà que en una situació concreta com
aquesta porti un noms particulars o uns altres. Tot el plenari està informat i ho
continuarà estant de totes aquelles accions judicials i d’altra índole que l’Ajuntament
ha fet o pugui fer en la defensa de la seva honorabilitat. I la nostra intenció, que
estic segur tothom comparteix, és la d’anar fins al final i fins on calgui. Ja sabem
que no serà un camí fàcil ni segurament curt, però no ens cansarem de transitar-lo
fins que tot quedi ben clar. I ho volem fer amb la companyia de tots els membres
del Consistori i també amb la de la nostra ciutadania.

Voldria agrair l’interès del Grup Municipal Socialista que quedi constància d’un
posicionament con el seu, que dignifica la condició d’electes a tots els membres del
plenari, ja que moltes de les seves afirmacions expressen la complexitat d’uns
moments en què els electes sembla que no valguin res, la qual cosa que no és bona
per al país, ni per a la democràcia, ni per a les persones, ni per a les institucions. No
és bo per res.
El Sr. Alcalde finalitza dient que s’inclou entre els que han fet de la seva vida un
instrument de pràctica d’honradesa, de treball i de sacrifici, i en l’àmbit polític d’estima
pel seu poble i pels seus ciutadans, i és molt trist que s’hagin de veure d’aquesta
manera. Espera que aquesta no sigui una ombra sobre aquest Ajuntament. Aquest
és l’objectiu en el qual cal esmerçar els màxims esforços en aquest moment, sense
descuidar gens els altes que tenen encomanats com a govern del municipi. Així
doncs, es farà el que calgui per tal que aquesta netedat de l’Ajuntament torni a lluir
per tot arreu. Aquest és el seu objectiu i compromís davant del plenari i espera que
també sigui el compromís de tots, tal com ha manifestat el Sr. Miñambres en la seva
intervenció.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.

11

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous.
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