ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 31 DE GENER
NÚMERO 1

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les dotze 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, excusant la seva assistència el Regidor Sr. Francesc Torres
Arnó, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del secretari
Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la realització de la sessió
extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.
El Sr. Alcalde en primer lloc fa constar que el motiu de la convocatòria és el de
manifestar el sentir de la Corporació arran del darrer atemptat, afegint que fora de
desitjar que fos l'últim. Acte seguit disposa que el Secretari doni lectura al manifest
següent:
"Un altre cop, la mà assassina d'ETA ha segat dues vides a Sevilla, la d'un
representant del poble en el seu Ajuntament i la de la seva esposa. Alberto Jiménez
Becerril i Ascensión García Ortiz, deixen orfes tres criatures de curta edat. És una
nova salvatjada dels qui no respecten els més elementals principis de convivència i
els drets humans que, hipòcritament, diuen defensar.
Amb aquestes morts, tots els representants del poble estem amenaçats perquè els
assassins no pretenen sinó destruir la democràcia mateixa i imposar el seu

totalitarisme com la única via d'aconseguir els seus objectius, contra la majoria de
la voluntat popular.
Diguem no, i diguem prou a aquesta follia que vol arrossegar la democràcia tan
difícilment aconseguida.
L'Ajuntament d'Almacelles, en el Ple Extraordinari d'avui, dia 31 de gener de 1998,
manifesta la seva més absoluta condemna a aquesta nova acció criminal d'ETA a
més de fer arribar el seu sentit condol a la família Jiménez-García i demana a tots
els demòcrates del país el seu suport i la seva col·laboració per contribuir a
eradicar a aquests indesitjables de la nostra vida pacífica.
Ordenem que les senyeres onegin a mig pal en senyal de dol durant aquest cap de
setmana".
Pren la paraula a continuació el portaveu de CIU donant suport a la proposta
considerant que davant d'aquests actes el més adient és realitzar una acció en contra
de forma conjunta.
El portaveu d'ERC fa constar que abans d'entrar a la sala a donat el seu suport als
dos regidors del PP si bé considera que qualsevol dia pot afectar a regidors d'altres
partits i finalment assenyala que el seu grup està, com sempre, al costat de la no
violència.
El portaveu del PP considera que no és sols un atemptat contra el PP sinó contra
tota la democràcia i fa constar el seu rebuig de la forma més enèrgica a tots els actes
de violència, propugnant els drets que ens atorga la Constitució.
El portaveu del PSC en primer lloc expressa el seu condol a la família dels
assassinats i particularment a aquests tres fills que quan seran grans es preguntaran
per què serveixen aquestes actuacions.
També vol estendre el seu condol als militants del PP, punt de mira actual d'ETA, i
per extensió, a tots els demòcrates especialment del país Basc i d'Andalusia.
Continua dient que quan es va produir l'assassinat de Miguel Àngel Blanco vàrem
pensar que era el màxim de violència que es podia fer i, malgrat això, avui hem
d'admetre que ETA ha donat un pas més: traslladar el terror i la mort als familiars
del polítics, en aquest cas al regidor i a la seva dona, fent així una escalada de terror
sense sentit.

Davant de tot això els demòcrates hem de dir que la democràcia és més forta, té raó
i se'n sortirà; els terroristes fracassaran; no hi ha més solució que la Llei; no podem
entrar en la dinàmica d'ETA i l'únic que hem de fer és confiar en les institucions i
per la nostra part rebutjar públicament tota violència.
Acaba la seva intervenció invitant a tots a dir des de l'Ajuntament d'Almacelles: no
al terrorisme, si a la Pau, si a la Democràcia.
El portaveu d'IC-EV fa palesa el seu suport al manifest, encoratjant als regidors
locals del PP a que siguin forts, dient-los-hi que sempre estaran al seu costat.
El senyor Alcalde fa constar que aquest és el sentit de tots.
El regidor portaveu de CIU fa constar que dóna per suposat que l'atemptat és en
contra de la Democràcia manifestant-se en la mateixa línia del que s'ha dit.
Sotmesa a deliberació la proposta és aprovada per unanimitat.
No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 12 hores deu
minuts del migdia, aixecant-se la present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

