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Comunicat del PP de Begues
Redacció | 12/03/2010 | BeguesFes el primer comentari

L’Equip de Govern de Begues es nega que es lliuri el
PP un certificat d’acord del Ple i exerceix com una veritable dictadura
L’Equip de Govern Municipal de Begues, compost per Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió i
Esquerra Republicana, ha posat en marxa una vegada més les seves pràctiques dictatorials i nega a la
Regidora del PP un certificat d’acord o no acord, segons que correspongui, del Ple extraordinari celebrat el
passat 24 de febrer. Amb això està contravenint Llei 7 / 1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, l’article 70 en el seu punt número 3 diu:
“Tots els ciutadans tenen dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les corporacions
locals i els seus antecedents, així com a consultar els arxius i registres en els termes que disposi la legislació
de desenvolupament del article 105, paràgraf b, de la Constitució”
A canvi li ofereixen la possibilitat que se li lliuri l’Acta del Ple quan la
tinguin preparada, cosa que, a més d’irregular davant la petició, sembla que sigui de conya.
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Tot això és conseqüència que l’Equip de Govern Municipal es troba en
un dilema, ja que no sap com sortir del compromís, ja que l’alcalde es va equivocar en la votació del punt
únic d’aquest ple i va votar a favor de la proposta presentada per l’oposició, composta per PP, Begues Actiu
i PSC. La importància que l’Alcalde votés a favor és que a Begues vota el portaveu del grup i no cada un
dels regidors, per la qual cosa amb el seu vot favorable queda aprovada la proposta de l’oposició.

En aquests moments el PP li consta que l’Equip de Govern estudia la possibilitat de falsificar els resultats en
l’Acta.
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Aquesta és la opinió dels internautes, no la de BLLD.cat.
No està permès abocar comentaris contraris a les lleis i ens reservem el dret a eliminar els comentaris que
considerem fora de lloc.
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