ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2001.NÚMERO 7.ASSISTÈNCIA:

Alcalde:
Regidors:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU
A Almacelles, éssent les 13 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 del
Secretari, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple
d'aquesta Corporació.

1.- MOCIÓ DE CIU SOL.LICITANT LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI NOU
PER AL PARVULARI D’ALMACELLES, LA DESTINACIÓ D’UNA PARTIDA
DE 20.000.000 PTA EN EL PRESSUPOST DE 2002 PER FER FRONT AL
50% DEL SEU COST I LA SOL.LICITUD D’UN AJUT DEL 50% RESTANT
AL GOVERN DE LA GENERALITAT.
Es dóna lectura de la següent moció:
“Davant el fet que l’edifici del Parvulari no reuneix les condicions adequades,
accessibilitat, espai etc….
Atès que el passat mes de desembre l’Equip de Govern va rebutjar una moció
de Convergència i Unió on es sol.licitava demanar a la Generalitat una
subvenció de fins al 50 % per obres en nous edificis de Parvulari o adequant
els preexistents. També en aquella moció es demanava a l’Equip de Govern la

supressió de les barreres arquitectòniques a l’entrada de l’edifici i la millora del
parc infantil.
Donat que aquest any 2001-2202 el Parvulari està al màxim d’ocupació, i que
els pronòstics indiquen un creixement del número d’habitants a Almacelles el
Grup municipal de CiU creiem que la nostra moció segueix tenint més força
que mai.
Per tot això,
Demano en nom del grup municipal de CiU la convocatòria d’un Ple
Extraordinari, per al debat i posterior votació de l’ordre del dia adjunt, no
demorant-se la seva celebració més enllà dels quinze dies hàbils des de la
presentació de la sol.licitud.
En supòsit que l’Alcalde no procedeixi a la convocatòria legalment establerta,
quedarà automàticament convocant pel desè dia hàbil següent a la finalització
de l’esmentat termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel
Secretari General de l’Ajuntament a la totalitat dels Regidors de la Corporació,
en base al següent ordre.
1) Que l’Equip de Govern municipal encarregui la redacció d’un projecte per
construir un edifici totalment nou pel parvulari d’Almacelles, on es tingui
present la supressió de les barreres arquitectòniques dels edificis, voreres,
escales….
2) Que l’equip de Govern destini una partida de 20 milions en els
pressupostos del 2002 per fer front al 50% del cost aproximat d’un nou
edifici del Parvulari d’Almacelles.
3) Que l’equip de Govern muniocipal del PSC-PP sol.licit aquesta ajuda del
50% del Govern de la Generalitat abans del dia 30 de setembre de 2001.
4) Donar trasllat de l’acord al Centre Antònia Simó i a l’AMPA.”
El portaveu de CiU assenyala que la proposta la varen presentar en el mes de
febrer i que fou rebutjada.
També assenyala que la guarderia resta petita de capacitat i antiquada i que
cal la supressió de barreres arquitectòniques.
Finalment manifesta que ara es presenta l’oportunitat de sol.licitar ajuts i cal
aprofitar-la.
Pren la paraula la Regidora d’Ensenyament que exposa l’esforç realitzat per
l’equip de govern actual en aquest tema considerant correcta la situació i les

instal.lacions actuals de la guarderia. Assenyala que l’Ajuntament ha aportat al
voltant de 7.400.000 PTA anyals per finançar aquesta i al voltant de 6.800.000
PTA per al col.legi públic.Finalment considera que l’ensenyament de 0 a 16
anys ha d’ésser grautït i per tant votarà en contra de la proposta.
El portaveu de CiU insisteir en el que ha dit abans i discrepants de les
aportacions assenyalades.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 7 vots en contra i amb 2
vots a favor dels regidors de CiU.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13 hores i
10 minuts del migdia.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

