ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EL DIA 2 D’AGOST DE 1995 .
NÚMERO 12 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS I TROTA
SR. MIQUEL ABELLA I GALINDO
SRA. LOURDES FERRER I ROCA
SR. LUIS DALMAU I SALVATELLA
SR. FRANCISCO TORRES I ARNÓ
SR. JOSEP M. DOBLAS I MANCERA
SR. JOAN COLOM I RIERA
SR. JOSEP ESCUER I ZORIGUEL
SR. MIQUEL QUEROL I GISBERT
SR. MANUEL QUEROL I LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES I PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA I ABÓS
Secretària: SRA. CARMINA CUENCA I MEDINA

En Almacelles, essent les vint-i-una trenta hores 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, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència de la Secretària Sra.
Carmina Cuenca i Medina, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta
Corporació.

I.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per ordre de la Presidencia, es dóna lectura a l’acta del dia 13 de juliol de 1995: El Ple de la
Corporació l’aprova per unanimitat dels seus membres.
Per tant, s’aprova tambè la seva transcripció al llibre corresponent

II.- PROPOSTA SOBRE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER PROVEIR EL LLOC DE
TREBALL DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES.Atès que mitjançant decret de l’Alcaldia de data 15 de maig de 1995 es va convocar concurs
ordinari per a la provisió en propietat de la plaça de secretaria de l’Ajuntament d’Almacelles, éssent
aprovades les bases específiques d’aquest concurs en sessió plenària celebrada el dia 12 de maig de
1995.

Atès que sols s’ha presentat una instància, i resultant que convocat el concursant per fer la prova
acreditativa de coneixement del català ha manifestat que no realitzaria aquesta prova per
desconeixement de la llengua catalana, no éssent en conseqüència necessari l’avaluació de mèrits
per part del tribunal designat a l’efecte i havent estat notificada aquesta circumstància al tribunal. El
Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer: Declarar desert el concurs ordinari per a la provisió de la plaça de secretaria de
l’Ajuntament d’Almacelles convocat per decret de l’Alcaldia de 15 de maig de 1995.
Segon: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i al Ministeri per a les
Administracions Públiques als efectes que calguin.

III.- PROPOSTA SOBRE CONCORRÈNCIA CONVOCATÒRIA PUOS 1996-1999 I
APROVACIÓ PROJECTE I MEMÒRIES.Es dóna lectura a la proposta en els següents termes:
Vist el decret del Departament de Governació 188/1995, de 27 de juny, publicat al DOGC núm.
2070 de data 3 de juliol de 1995 pel qual es convoquen els municipis i les altres entitats locals
beneficiàries de la cooperació econòmica de l’Estat, la Generalitat i les Diputacions catalanes
perquè presentin les propostes de les obres i els serveis de competència municipal que han de servir
de base per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Atès que són objecte d’aquesta convocatòria les obres i els serveis de competència municipal a què
es refereixen els articles 63 i 64 de la llei 8/87, de 15 d’abril municipal i de règim local de
Catalunya i considerant que les presentades per l’Ajuntament d’Almacelles s’ajusten a la normativa
establerta, es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Concórrer a la convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
del quadrenni 1996-1999 de conformitat amb el decret 188/1995, de 27 de juny.
Segon: Les obres objecte d’aquesta convocatòria són les que es detallen a continuació:
- Anualitat 1996OBRA:

Núm. 1:Urbanització c/ de Melcior de Guàrdia (entre carretera de Sucs i c/
Diputació)

FINANÇAMENT: .Aportació corporació: 20 %, 3.471.598
.Contribucions especials: 30 %, 5.207.398
.Subvenció: 50%,
8.678.996

OBRA:

Núm. 2:Projecte urbanització c/ Sant Quilez (entre c/Balmes i c/ Sant Pere)

FINANÇAMENT: .Aportació corporació: 20 %, 1.357.767
.Contribucions especials: 30 %, 2.033.651
.Subvenció: 50%,
3.389.417
- Anualitat 1997OBRA:

Sala Polivalent

FINANÇAMENT: .Aportació corporació: 50 %,
.Subvenció: 50%,

26.833.293
26.833.292

- Anualitat 1998OBRA:

Casal del Poble, 1a. Fase, Estructura i Cimentació

FINANÇAMENT: .Aportació corporació: 50% ,
.Subvenció: 50%,

23.760.256
23.760.257

Tercer: Aprovar inicialment els projectes i memòries valorades redactades pel tècnic municipal Sr.
Domigo Bandrés i Lacambra que s’assenyalen a continuació:
1r. Projecte Urbanització c/ Melcior de Guàrdia entre ctra. de Sucs i c/Diputació. Pressupost:
17.357.992 pessetes.
2n. Projecte Urbanització c/ Sant Quilez entre c/Balmes i c/ Sant Pere. Pressupost: 6.778.835
pessetes.
3r. Memòria valorada Sala Polivalent. Pressupost: 53.666.585 pessetes.
4t. Memòria valorada Casal del Poble 1a. Fase. Pressupost: 47.520.513 pessetes.
Quart: Exposar-los al públic durant un termini de trenta dies durant els quals es podran formular les
reclamacions suggerències i al.legacions que es considerin oportunes. Cas de no presentar-se’n cap,
aquests projectes es consideraran aprovats definitivament.
Finalitzada la lectura el Sr. Escuer sol.licita la paraula. Diu que ha vist que pel Pla d’Obres i Serveis
es demanen al voltant d’uns 62 milions de pessetes de subvenció, quan tots sabem que només es
concediran uns 30.000.000,-- milions a l’igual que l’últim PUOS.
Algunes d’aquestes obres les treuran fora o bé les rebaixaran.
El grup CIU pensa que el c/ San Quilez , que ja està bé que es faci, podria executar-se per
administració; ja que és un tram curt.

De la mateixa forma el c/ Melcior de Guàrdia podria fer-se per subasta o concurs i treure’l del
PUOS.
D’aquesta manera tot el PUOS ès podria encarar a la fase del Casal, doncs si bé és cert que el
pavelló està molt congestionat i la sala polivalent sol.lucionaria aquest problema, tambe ho és que
fins ara hem sortit endavant.
Per això aquest grup pensa que si hem sortit fins ara no és necessari gastar uns 54 milions de
pessetes, ja que disposem d’un pavelló, encara que hem hagut d’ anar corrent, de vegades, per les
Festes Majors o Fidal . Si bé al final n’hem sortit.
En conseqüencia, aquest polivalent es podria encarar d’altra manera. Es podria demanar els diners
al Departament d’Esports, i fer-lo o no en funció del que es doni.
El que si s’haurà de fer és el Casal perquè en cultura estem a zero. Per això tot el PUOS s’enfocaria
de cara al Casal doncs es tracta d’una obra que val molts diners i s’hauria de fer en tres o quatre
fases.Una vegada disposarem del Casal , aquest serviria per fer balls a les festes majors pel que
suposaria descongestionar el pavelló.
Per tot el que s’ha exposat el grup CIU votarà en contra. Atès que considera que el PUOS hauria de
contemplar únicament el Casal del Poble.
Acabada la intervenció, sol.licita la paraula el Sr. Doblas què exposa que el seu grup IC- Els Verds
votarà en contra per les raons abans exposades. Continua dient que el lloc previst per fer la sala
polivalent no és el lloc idoni. El lloc que nosaltres haviem planejat es reflexaria en un projecte ben
coordinat on s’agruparien totes les sales esportives, i creiem que tal i com es presenta no és el és
l’adequat.
Afegeix que el seu grup vol remarcar que si fos aceptada l’obra del casal, que el desglossament del
projecte es faci pels tècnics redactors del mateix, que guanyaren el concurs.
El representant del grup ERC, Sr. Arcaya manifesta la seva conformitat amb les obres demanades,
doncs considera que són necessaries, si bé el que s’hauria de procurar és no deixar endarrerida
l’obra del casal, encara que és conscient de la necessitat de descongestionar el pavelló.
El representant del grup PP. Sr. Querol expressa que el seu grup votarà a favor.
El Sr. Prats portaveu del grup PSOE-PSC explica que pel primer any es necessitaven projectes,i el
que s’ha fet és aprofitar els existents, actualizant els preus, a mes de la premura de temps .A llavors
van escollir aquests carrers per un tema de demanda social. Al metge es té que anar en condicions,
i la canalla té que anar a l’escola en condicions .
En quant al que s’ha dit de fer els carrers per administració, cal senyalar que per fer aquests carrers
amb la brigada igualment hauriem d’esperar-nos a l’any vinent, doncs actualment no hi han diners
per fer les obres. A les hores ja es contemplarà en el pressupost de l’any vinent les partides
corresponents per les obres.
Pel que fa a la sala polivalent continua dient el Sr. Prats, que és un tema que el seu grup portava a la
campanya electoral, i si actualment estan governant és per que la gent així ho ha volgut; i és aquesta
gent, qui vol que es faci la sala polivalent.
En relació al Casal del Poble s’ha hagut de fer una memòria valorada, atès que no hi havia temps
de preparar el projecte. El tema del Casal suposa molts diners pel poble d’Almacelles i hem preferit
fer els carrers de les Vivendes Socials que encara no s’han fet utilitzant plans especials, bé
mitjançant la brigada d’obres o d’altres maneres. Per la qual cosa dedicarem els diners per fer
aquest esforç mentres mantindrem tal com es presenta, el Pla d’Obres i Serveis. Hi ha que tindre en
compte que l’Ajuntament a banda d’això pot fer moltes mes coses, i es faran en funció de les

disponibilitats pressupostàries, però d’alguna manera haurem de reflectir aquí el que ha estat la
nostra proposta electoral.
El Sr. Alcalde manifesta que s’intentarà aconseguir diners per fer el Casal, i si és necessari que
l’Ajuntament s’empenyi per la realització d’aquesta obra, doncs s’empenyarà. Si hi ha que tirar
endavant tirarem, i si podem començar el segon any ho farem.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 9 vots a favor dels grups PSOE-PSC, PP i ERC la
qual cosa suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació davant 4 vots
en contra dels grups CIU i IC- Els Verds.

IV.-PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS PSOE-PSC I ERC SOBRE DENÚNCIA
ACTUAL SITUACIO A BÒSNIA.Abans d’inicar la lectura de la proposta el Sr. Alcalde fa constar que si és consideren convenients
aquest tipus de propostes es consideraran presentades per tots els grups.
El Sr. Escuer diu que les coses tant importants com aquesta deuen consensuar-se per tots els grups.
Presenta el texte que al respecte va aprovar el Parlament de Catalunya, consensuats per tots els
grups polítics. Es dona lectura al mateix.
La guerra de Bòsnia ha arribat els darrers dies a uns nivells extrems i desesperats. La caiguda de
Srebrenica i el massiu èxode dels seus habitants han demostrat com la política sèrbia de la
imposició militar i la neteja ètnica no s'atura davant de res ni de ningú.
Aixó ha posat en evidència el fracàs de les polítiques de neutralitat de l'ONU, l'OTAN i la Unió
Europea, les quals han afavorit els agresors serbis, ben armats i proveïts, i han perjudicat els
agredïts ja que han perdut la possibilitat de defensar-se i de fer prevaler la legitimitat democràtica.
Davant d'aquests fets creiem que ha arribat l'hora d'un canvi d'actitud que posi fi a tres anys de
guerra i patiment. Per tot aixó, i en consonància amb la Declaració del Parlament Europeu
aprovada el 12 de Juliol, el Parlament de Catalunya, per acord de la seva Junta de Portaveus.
MANIFESTA
La convicció que la política de neutralitat portada a terme pels organismes internacional, lluny de
resoldre el conflicte l'ha dut a una espiral de violència difícil d'aturar. El genocidi i la destrucció
continuen malgrat la presència de cascos blaus de l'ONU i els múltiples intents de negociació
política .
CRIDA
Els governs de la Unió Europea i molt especialment el de l'estat espanyol, com a cap semestral de la
Unió, a pendre actituds decidides que condueixin a una intervenció multinacional que aturi els
avenços militars serbis i restitueixi la legalitat democràtica de la república de Bòsnia i
Hercegovina, la qual ha de poder exercir, amb l'aixecament de l'embargament d'armes, el dret
legitím a defensar-se.
ANIMA

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a mobilitzar-se, organitzar-se i fer sentir la seva veu per
aconseguir una conscienciació colectiva que afavoreixi el canvi d'actitud dels governs en relació al
conflicte bosnià.
.El Ple per unanimitat del seus membres aprova la proposta.
V.- PROPOSTA SOBRE AMPLIACIÓ TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE PERMUTA
ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SR. ANTONI DAURELL I BISART.Atès que amb data 28 de febrer de 1995 es va signar contracte de permuta entre l’Ajuntament
d’Almacelles i el Sr. Antoni Daurell i Bisart, per tal de donar compliment a l’acord adoptat pel Ple
de l’Ajuntament de data 30 de desembre de 1994.
Atès que en l’esmentat contracte es va determinar com a termini d’execució de l’actuació a
realitzar per part de l’Ajuntament el dia 27 d’abril de 1995, ampliat l’esmentat termini al 27 de juny
de 1995 per acord de Ple de data 25 de maig de 1995, i manifestat per ambdues parts la voluntat
d’ampliar el termini de compliment del document contractual. El Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres acorda:
Primer: Ampliar el termini d’execució de l’actuació a realitzar per part d’aquest Ajuntament fins el
17 d’octubre de 1995.
Segon: Donar trasllat del present acord a l’interessat als efectes oportuns.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde tant ampliament com en Dret sigui possible per a què realitzi quantes
actuacions siguin necessàries per portar a bon fi el present acord.

VI.- PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA
MUNICIPAL.Es dona lectura a la proposta en els següents termes.
Atès que per sessió plenària celebrada el dia 12 de desembre de 1994 es va acordar la modificació
d’ordenances fiscals i ordenances reguladores dels preus públics, i dins aquestes últimes el preu
públic per la utilització de la Bàscula Municipal.
Atès que es va establir com a preu públic per la utilització de la bàscula municipal per pesada
mínima fins a 1.000 Kg. 250 pessetes, la qual cosa suposa un preu per pesada de 500 pessetes,
doncs primer es pesa la tara i posteriormen la càrrega. I considerant que aquest és excessiu, davant
les queixes manifestades pels pagesos i ramaders. Es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d’acord:

Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic pel que resta
d’any 1995, pel que fa a l’anexe de la tarifa del preu públic per la utilització de la Bàscula
Municipal. Que queda de la següent manera:
PER PESADA MÍNIMA FINS A 1.000 KG. . . . . . . . . . . 200 PTA.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública, audiència dels interessats pel termini de 30
dies, mitjançant exposició pública en el taulell d’anuncis i inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial de
la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d’exposició pública sense haver-se presentat cap reclamació o
suggeriment, s’entendrà definitivament aprovada.
A continuació el Sr. Miquel Abella explica la importancia de la proposta doncs hi ha un colectiu de
gent que utilitza la bascula i considera excesiu el preu de 500 pessetes.
Cap poble dels de per aquí cobra aquesta quantitat éssent en conseqüència la més cara. A més a més
és necessari portar cent pessetes en monedes de cinc duros,es a dir quatre monedes de cent pessetes
i quatre de cinc duros la qual cosa també suposa una incomoditat. Per tot aixó continua dient. La
persona que nomès pesa una berra o un tocino resulta que val més la pesada que l’animal.
El Sr. Escuer sol.licita la paraula per explicar,que quan s’aprovaren les ordenances al desembre i es
va fixar el preu per la utilització de la bascula, aquest preu era perquè al ser tan llarga la bascula, els
camions grans que porten remolc no calia que pesèssin quatre vegades, si no solsament dues
vegades. En contrapartida les persones que pesen un sol vedell o un porc resultara cara.Ara bé
actualment es pesen més camions grans que porcs o vedells. L’equip de CIU pensa que el que és
millor és instal.lar un sistema de moneder progressiu de forma que el que més pesa més paga.
Sabem que l’Ajuntament ho farà si no aquest any, l’any que vé, i estem d’acord, pero pensem que
per cinc mesos que falten per acabar l’any no calia modificar el preu, doncs 100 pessetes no creiem
que suposen una gran influencia atès que els que pesen un vedell o un tocino son els mínims.Per tot
el que s’ha exposat el grup CIU s’abstindrà perqué tampoc volia anar contra els pagesos i ramaders.
El Sr. Abella contesta dient que la idea era instal.lar un moneder progressiu, si hagués hagut partida
pressupostària.
Per lo tant ja que aquest any no hi ha consignació pressupostaria, si són cinc mesos de reducció del
preu bons son, a l’any que ve ja es canviarà.
El representant d’ ERC Sr. Arcaya es manifesta d’acord amb la instal.lació del moneder progresiu.
Diu que és bó tot el que sigui positiu per als pagesos i ramaders encara que sigui sols per cinc
mesos.
El Sr. Visa explica que fonamentalment s’ha tingut en compte el fet de la necessitat de portar les
quatre monedes de cinc duros.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 9 vots dels grups PSOE-PSC, PP. i ERC, la qual cosa
suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació davant 4 abstencions dels
grups CIU i IC- Els Verds.

VII.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS PRESENTADES DAVANT
L’APROVACIÓ INICIAL DELS SAU 2,3,4 i 5.-

Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de març de 1995 acordà aprovar
inicialment els Plans Parcials que desenvolupen el SAU 2,3,4 i 5, éssent el marc d’actuació
d’aquests els terrenys delimitats per c/Circumval.lació, Avda. Diputació, c/ Maragall i c/ Cervantes
(SAU 2,3 i 4) i c/ Príncep de Viana, c/ Mossen Cinto Verdaguer i c/ Mossen Alexandre Pedra (SAU
6 - L’Olivar(SAU 5) ).
Atès que sotmesa a informació pública l’aprovació inicial dels Plans Parcials mitjançant edicte
publicat al B.O.P. núm. 46 de data 13 d’abril de 1995, s’ha presentat una al.legació per part del Sr.
Antonio Casañé i Cervera.
Atès que el Sr. Casañe ha manifestat la seva disconformitat en la cronologia establerta pel que fa al
desenvolupament del Pla Parcial donat que només s’aconseguirà empobrir els propietaris dels els
terrenys afectats que en un curt termini de temps hauran de sufragar el cost de la urbanització a
canvi d’expectatives incertes de beneficis futurs, així mateix incerts, i vist l’informe emès pel tècnic
redactor del projecte Sr. Torruella.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer: Aprovar provisionalment els projectes de Plans Parcials que desenvolupen el SAU 2,3,4 i 5
éssent el seu marc d’actuació d’aquests els terrenys delimitats per c/ Circumval.lació, Avda.
Diputació, c/ Maragall i c/ Cervantes (SAU 2,3,4) i c/ Príncep de Viana, c/ Mossen Cinto Verdaguer
i c/ Mossen Alexandre Pedra i SAU 6 l’Olivar (SAU 5). Aquesta aprovació restarà condiciondada a
l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament.
Segon: Desestimar l’al.legació presentada en quant que les fases per al desenvolupament dels plans
es refereixen al pla d’etapes per l’execució de les obres d’urbanització i no d’edificació com sembla
de la interpretació que el propietari fa en l’al.legació. Per altra banda hi ha que tenir en compte que
l’execució de polígons o unitats d’actuació pot ésser realitzada per qualsevol dels sistemes
d’actuació previstos a la legislació vigent. En conseqüència els propietaris en qualsevol d’aquests
sistemes estan obligats a aportar els terrenys de cessió obligatòria i sufragar les despeses
d’urbanització, per la qual cosa el que variarà serà el sistema de gestió, i per tant el pagament de les
despeses d’urbanització no depen del sistema escollit com es pot desprendre de l’al.legació.
Tercer: Trametre l’expedient complert a la Comissió Provincial d’Urbanisme, instant l’aprovació
definitiva.

VIII.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ COMPTE
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 1994.-

GENERAL

DE

Havent-se confeccionat el Compte General de l'Ajuntament d'Almacelles corresponent a l'exercici
1994 integrat pels estats i comptes anuals previstos a la base 416 de la instrucció de comptabilitat i
els annexes dels estats anuals, així com el Compte General dels Organismes Autònoms " Patronat
d'Avis " i " Patronat d'Esports ".

I havent estat informat favorablement per la Comissió de Comptes en sessió celebrada el dia 24 de
maig de 1995, i exposat al públic mitjançant edicte inserit al BOP núm. 72 de data 13 de juny de
1995, i d’acord amb allò que estableix l’art. 193 de la LRHL. El Ple de la Corporació per 4 vots a
favor dels grups CIU i IC-EV, la qual cosa suposa la majoria simple, davant 9 abstencions dels
grups POSE-PSC , PP i ERC, ACORDA:
Primer: Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles corresponent a l’exercici 1994,
integrada pels estats de comptes anuals previstos en la base 416 de la Instrucció de Comptabilitat,
així com el Compte General dels OOAA “Patronat d’Avis” i “Patronat d’Esports” exercici 1994.
Segon: Donar trasllat del present acord al Tribunal de Comptes, als efectes oportuns.
IX.- ES DONA COMPTE AL PLE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIA
DECRET NÚM.2/95

Atès que amb data 2 de juny va finalitzar el contracte de la treballadora de la Residència Municipal
d’Avis, Sra. Dolors Marquez, i resultant que és necessari i urgent contractar una altra persona per a
desenvolupar el treball d’aquesta treballadora que va manifestar una vegada finalitzat el contracte el
seu desig de no continuar en aquesta tasca,
RESOLC:
Primer: Contractar en règim laboral, pel procediment d’urgència, per raó de l’establert en l’article
22 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, a la Sra. Antònia Nuñez i Cabrera, per la Residència
Municipal d’Avis, éssent la modalitat de contractació la d’acumulació de tasques.
Segon: Publicar l’esmentada contractació laboral al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat.
Tercer: Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present contractació en compliment de l’art. 22
abans esmentat.
DECRET NÚM. 36/95

Considerada la urgent necessitat de contractar una persona que s’encarregui actualment del
manteniment i neteja de les piscines municipals, donat que l’encarregat del manteniment es troba
actualment en situació d’incapacitat laboral transitòria, segons la baixa mèdica presentada en
aquestes oficines, éssent imprescindible atendre el servei i atès el que disposa l’article 22 del Decret
214/1990 de 30 de juliol, de personal al servei de les entitats locals.

RESOLC:
Primer: Contractar en règim laboral, pel procediment d’urgència, per raó de l’establert en l’article
22 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, al Sr. Miguel Angel Carrey i Magaña, pel manteniment de
les instal.lacions de la piscina municipal, éssent la modalitat de contractació la d’obra i servei
determinat.
Segon: Publicar l’esmentada contractació laboral al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat.
Tercer: Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present contractació en compliment de l’art. 22
abans esmentat.
El Ple resta assabentat.
X.- RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN RELATIU A L’APROVACIÓ DE
MEMÒRIA VALORADA: “SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERA GENERAL COL.LEGI
PÚBLIC A. SIMÓ”.Es dóna lectura de l’acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 24 de juliol
de 1995 que diu:
Atès que s’ha redactat la Memòria valorada de substitució de la claveguera general del Centre
d’E.G.B. Antònia Simó de 16 metres.
Atès que la substitució del col.lector ha estat condicionada per l’embossament de la claveguera
general, doncs aquest embús era de tal magnitud que pràcticament totes les aigües de desguàs del
Col.legi queden aturades a la claveguera. La Comissió de Govern, per unanimitat dels seus
membres presents, acorda:
Primer: Aprovar inicialment la memòria valorada, redactada pel tècnic municipal Sr. Domigo
Bandrés i Lacambra, ascendint el pressupost total de l’esmentada obra a la quantitat de 3.783.693
pessetes, atès el caràcter urgent de l’obra.
Segon: Exposar-ho al públic durant un termini de 30(trenta) dies durant el quals es podran formular
les reclamacions, suggerències i al.legacions que es considerin oportunes. Cas de no presentar-se’n
cap, aquest projecte es considerarà aprovat definitivament.
Tercer: Sotmetre el present acord al ple a l’efecte de la seva ratificació, de conformitat amb la llei
de 18 de maig de 1995 de contractes de les administracions públiques i disposició addicional 9a.
Quart: Facultar a l’Alcalde per a que en nom i representació de l’Ajuntament, realitzi quantes
actuacions siguin necessàries per portar a bon fi el present acord.
Cinquè: Donar trasllat del present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya als efectes oportuns.
El Sr. Prats, portaveu del grup PSOE-PSC, assenyala que es tracta d’un tema greu respecte del qual
es va tindre que actuar depresa, atès que es veia ja afectada la cimentació de l’edifici. A les hores es
va tindre que redactar una memòria valorada, tal i com es va demanar d’Ensenyament, doncs aquest
departament es farà càrrec d’una part de les despeses.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres que integren la Corporació.

XI.- PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS PSOE-PSC i ERC SOBRE ELS ASSAIGS
NUCLEARS FRANCESOS.Atès que l’any 1992 el President de la República Francesa, declarava una moratòria sobre els
assaigs nuclears francesos, després d’haver-ne realitzat durant molt temps.
Atès que el passat 13 de juny es va anunciar la represa de les proves.
Atès que aquestes proves representen una amenaça a la pau al món i una reactivació de la carrera de
l’armament nuclear, així com un atemptat ecològic en una de les reserves naturals més fràgils del
planeta.
Atès que les anteriors explosions ja van comportar l’inici de l’esmicolament de les bases dels
atol.lons coral.lífers, així com que es detectés la presència a les aigües de radioelements artificials.
Per tots aquests motius. El Ple per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer: Que l’Ajuntament manifesta que és contrari a la represa dels assaigs nuclears. I és per això
que expressa el seu rebuig a la decisió del govern francès de reprendre les proves atòmiques i
declara la seva ferma decisió que es renunciï definitivament a aquesta experimentació inútil i
incontrolable.

XII.- PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS PSOE-PSC I ERC SOBRE
MANIFESTACIÓ ENVERS EL PROJECTE DEL NOU CODI PENAL I EL DELICTE DE
REBELIÓ.Atès que recentment, el Congrés de Diputats de Madrid, ha aprovat el projecte de nou Codi Penal,
que, ara, ha de seguir el tràmit del Senat.
Atès que en el nou Codi Penal, es contempla tipificat el delicte de rebelió, incloent-hi en ell tant la
proclamació de la independència d’una part del territori de l’Estat, com el fet de fer-ne apologia, és
a dir, propaganda.I com és natural, això deixaria fòra de la llei les opcions que, desde la democràcia
i el pacifisme, treballen per conseguir la independència de Catalunya.
Tenint en compte que el projecte de llei del nou codi penal ha de passar el tràmit del Senat. El Ple
de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres acorda:
Primer: Demanar i apel.lar al sentit democràtic de tots els partits polítics representats en el Senat
espanyol per tal que procedeixin a despenalitzar tots els qui, de manera pacífica i amb mitjans
estrictament democràtics treballin per la consecució de la independència del seu país i pels qui, si
arriba el cas, amb els mateixos mitjans, la proclamin.
Un cop esgotat l’ordre del dia, el Sr. President aixeca la sessió essent les 10 del vespre, la qual cosa
com a secretària, certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

