ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 26 DE GENER DE 1995.
NUMERO 1 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP ESCUER I ZORIGUEL

Regidors: SR. JOSEP M. DOBLAS I MANCERA
SR. MIQUEL QUEROL I GISBERT
SR. FRANCESC MARTINEZ I GARCIA
SR. JOAN COLOM I RIERA
SR. JOSEP IBARZ I GILART
SRA. NÚRIA CHAMBERT I TOMÀS
SR. JOAN-JOSEP ROURE I GIRON
SR. JOAN-JOSEP GARGALLO I DARZA
SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MIQUEL ABELLA I GALINDO
SRA.M.DEL MAR VALLVERDÚ I REBULL
Secretària: SRA. CARMINA CUENCA I MEDINA
En Almacelles, essent 2/4 de 9 del vespre del dia indicat a l'encapçalament, sota la Presidència del
Sr. Alcalde en Josep Escuer i Zoriguel i l'assistència dels Regidors assenyalats més amunt, prèvia
comprovació del quòrum legal necessari, havent excusat la seva absència el regidor Sr. Francesc
Torres i Arnó, amb l'assistència de la Secretària Carmina Cuenca i Medina, es procedeix a la
realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.
I.- JUSTIFICACIO DE LA URGÈNCIA
El Sr. Alcalde, comença sotmetent al Ple la consideració de la urgència. La fonamenta en el fet de
que el dia 28 de febrer fitnalitzava el termini per a la constitució del tribunal i tramesa de la
documentació relativa a la valoració dels mèrits per a la provisió en propietat del lloc de Secretaria
de l’Ajuntament.
El Sr. Roure demana la paraula i manifesta que va rebre la convocatòria a les dues de la tarda per a
un ple previst per a 2/4 de 9 del vespre. Pregunta el Sr. Roure a la secretària si el ple era urgent; se
li contesta dient que era necessari enviar la documentació relativa al concurs per a la provisió del
lloc de treball de Secretaria, afegint que es va avisar el representant que havia d’acudir del
Departament de Governació i al representant del Col·legi de Secretaris, així com a l’assessor
lingüístic, els quals no podien assistir per celebrar el concurs abans.
El Sr. Roure al·lega que no compren la convocatòria i que aquests plens es poden fer amb més
temps. Continua dient que li dóna la sensació de que això es fà amb mala fe, ja que podia, al
menys, no convocar-se a 2/4 de nou, ja que en aquesta hora hi ha regidors que per motius de treball
no hi poden assistir. En conseqüència, diu, es podria haver allargat l’hora o al menys es podria
haver consultat amb les grups municipals a fi de convocar el ple.
En definitiva, és evident, continua assenyalant, la poca voluntat de l’equip de govern de voler
solucionar les coses, la qual cosa resulta intolerable i antidemocràtic.

El Sr. Alcalde ha de pensar que algun dia pot estar en l’oposició com de fet ja hi va estar, i voldrà
que se li respecti i que se’l tingui en compte quan sigui necessari. L’equip de govern passa
olímpicament de tots els consellers, s’actua antidemocràticament i amb mala fe i no es té en compte
a l’oposició. Per això, pregunta el Sr. Roure, ¿ si no es té en compte a l’oposició, com es pot tenir
en compte al poble?
Per tot això, nosaltres marxem per que així no es pot continuar.
El Sr. Alcalde manifesta la seva intenció de voler explicar les causes de la convocatòria i replicar
les acusacions, però no se li deixa fer donat que el grup socialista s’aixeca dels seus seients.
La portaveu del PP, Sr. Vallverdú expresa igualment que el portaveu del grup socialista, Sr. Roure,
la seva disconformitat amb l’hora de la convocatòria. No s’ha vist, continua dient, la bona intenció
de l’equip de govern. La porta de l’ajuntament no està oberta per a l’oposició.
Sotmesa a consideració del ple la urgència, és aprovada per unanimitaat dels membres presents dels
grups CIU i IC, que representa la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.

II.- PROPOSTA SOBRE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER PROVEÏR EL LLOC DE
TREBALL DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES.
Vista l’acta relativa a les actuacions del tribunal de valoració del concurs de mèrits per a la provisió
del lloc de treball de Secretaria, classe 2a., de funcionaris d’administració local d’habilitació estatal
de la subescala de secretaria, categoria d’entrada, de l‘Ajuntament d’Almacelles, el ple de la
corporació, per 7 vosts a favor dels grups CIU i IC, que representa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, 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 19 de setembre de 1994.
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 APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL INDUSTRIAL “ERA DEL COMTE”.
Havent-se constituït la Junta de Compensació del Pla Parcial Industrial Era del Comte, mitjantçant
escriptura pública atorgada davant el Notari Sr. Antònio Rico i Morales el dia 21 de desembre de
1994, en la qual es fan constar les exigències requerides per l’art. 163 del Reglament de Gestió
Urbanística, de quina escriptura s’ha donat trasllat a aquesta administració amb la presentació de
còpia autoritzada, la qual cosa es considera conforme; El Ple de la Corporació per 7 vots a favor
dels grups CIU i IC, que representen la majoria absoluta del nombre legal de menbres de la
corporació acorda:
Primer: Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Pla Parcial Industrial “Era del
Comte”, formalitzada mitjantçant escriptura pública atorgada davant el Notari Sr. Antònio Rico i
Morales el dia 21 de desembre de 1994.
Segon: Per la Junta de Compensació es formularà el corresponent projecte de compensació, d’acord
amb allò que preveu l’art. 172 del Reglament de Gestió Urbanística i en les Bases d’Actuació de la

pròpia Junta, en el termini de tres mesos, dins del qual la Junta deurà cumplir els tràmits previstos
en l’art. 174.1 del propi Reglament.
Tercer: Del present acord, se’n donarà trasllat a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la seva
inscripció en el Registre Administratiu d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Un cop esgotat l’ordre del dia, el Sr. President aixeca la sessió essent 2/4 de 10 del vespre del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa i com a secretària, certifico.

L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

