ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 11 D’ABRIL DE 2012
A Vilobí del Penedès, l’onze d’abril de dos mil dotze, essent les vint-i-una hores,
es reuneix la corporació municipal a la Casa consistorial, amb l’objecte de
celebrar sessió plenària extraordinària, sota la presidència del senyor alcalde,
en Francesc Xavier Edo Vargas. Hi concorren els senyors i senyores regidors
següents: Santi Mestres Olivella, Rosa Maria Gallego Via, Mònica Bernabé
Rodríguez, Ricard Galimany Bustos, Joan Raventós Vendrell i Josep Suriol
Saumell. Assistits per la secretària de la Corporació, Maria-Carme Piñas
Delgado. Excusen la seva assistència per malaltia la senyora Ester Vallès Pelay i
el senyor Valentí Miralpeix Saumell.
Atès que s’ha obtingut el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el
senyor alcalde obre l’acte i es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre
del dia.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.El senyor alcalde pregunta als assistents si tenen alguna observació a formular
respecte l’acta anterior i el senyor Raventós comenta que en el segon paràgraf
de la pàgina 5 on el senyor Mestres du que les reparacions del dipòsit són molt
costoses, li sembla que va entendre que deia que eren poc costoses. El senyor
Mestres diu que no van costar res. Amb aquesta esmena, s’aprova per
unanimitat l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de març de 2012.
2.- Aprovació del pressupost municipal únic per a l’exercici de 2012.Demana la paraula el senyor Raventós i sol·licita que aquest punt quedi sobre
la taula, perquè no fa ni vint-i-quatre hores que va rebre la informació
addicional que va sol·licitar i no han tingut temps material per valorar-ho.
Comenta que necessitarien una setmana més per estudiar-lo. Respon el senyor
alcalde que ell aniria per aprovar-lo. El senyor Suriol diu que l’anterior alcalde
els donava el pressupost amb una setmana d’antelació. El senyor alcalde respon
que ho tenen des de dimecres passat, que avui fa una setmana. El senyor
Raventós diu que el primer dia laborable per demanar la informació que els
mancava va ser ahir i que se’ls va donar la resposta a les deu de la nit. El
senyor alcalde respon que la informació va sortir de l’ajuntament a les dues del
migdia. El senyor Raventós diu que aquest tema segurament és el més
important dels que es tracten al llarg de l’any. Intervé el senyor Suriol i diu que
hi ha hagut Setmana santa i que es van reunir dijous al vespre. El senyor
Raventós diu que no han tingut temps material per poder valorar tot l’exercici
anterior i poder-lo comparar, perquè en un principi només tenien els primers sis
mesos i necessitaven tot l’any, i que és impossible poder-ho mirar amb
deteniment. El senyor alcalde diu que s’endarrerirà l’aprovació una setmana
més, per al dimecres de la setmana vinent a les nou del vespre. El senyor Suriol
diu si no pot ser a les vuit, i el senyor alcalde respon que el que no farà serà
moure el dia i l’hora, que el ple serà dimecres 18 d’abril, a les nou del vespre.
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I no havent més assumptes que tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les
vint-i-una hores i set minuts, per a constància de la qual s'estén la present acta
que signa el senyor alcalde i que certifico jo, la secretària, que en dono fe.
L'alcalde,

Francesc Xavier Edo Vargas

La secretària,

Maria-Carme Piñas Delgado
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