
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 3 
Caràcter: extraordinària 
Data: 8 de maig de 2006 
Hora de començament: 21,20 h.  
Lloc: sala d'actes de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen: 
- Josep Mas i Falgueras, alcalde. 
- Antoni Comas i Danés, regidor. 
- Jaume Serra i Farres, regidor.  
- Ma Assumpta Rodrigo i Carbó, regidora 
- Josep Castells i Famada, regidor. 
- Ramon Codina i Vinyets, regidor. 
- Vicenç Puigví i Vila, regidor. 
- Sebasatià Riera i Cusí, regidor. 
- Marisol Cabral Salvadores, regidora. 
- Jordi Carbassa i Perez, regidor. 
- Jordi Albanell i Tanganelli, regidor. 
 
Secretari: 
- Jordi Berenguer i Valladolid.  
 
Ordre del dia: 
L'alcalde obre la sessió, a les 21,20 hores un cop comprovada l’existència del quòrum suficient 
per poder realitzar la reunió,   
 
A.P. 20 Conseqüencies que es poden derivar, en virtut de la sentència núm. 36 de la 
secció tercera de la Sala de lo contencio-administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de catalunya que resol el recurs ordinari número 251 de 1999, en pronunciament de 18 
de gener de 2006 
L’Alcalde fa la presentació per iniciar enunciant l’ordre del dia i tot seguit en S. Riera diu que 
donat que com en el Ple anterior de dia 30 de març no va contestar és per aixó que varen 
demanar convocar un Ple extraordinari. 
El secretari llegeix el fallo de la sentència i després intervé l’Alcalde i recorda els dos punts 
bàsics: el primer, la llicència d’obres i segon, la llicència d’activitats, respecte al primer es tracta 
d’una infracció urbanística per resoldre i respecte a la segona segons la normativa actual no hi 
ha infracció. 
La nostra finalitat és reconduir la situació. S. Riera diu que tot això s’ha fet a esquenes del 
poble i que les presses  va produir finalment una irregularitat del procediment. M. Cabrales 
afegeix que el veïns ja deien que el terreny no complia amb el mínim de metres quadrats. 
A la pregunta de S. Riera de si s’estan fent gestions per comprar terreny, l’Alcalde contesta que 
els empresaris de la Planta estan buscant terrenys. 
S. Riera parla a continuació dels desastres que poden esdevenir al poble i carrega contra la 
política de purins i de que bàsicament hi ha massa porcs. 
El secretari respon a un seguit de preguntes de caràcter tècnic sobre la viabilitat dels recursos i 
sobre la fermesa i executivitat de la sentència. 
S. Riera diu que el Sr. Mas de l’Sporting va cobrar una indemnització per expropiació per un 
total de 300.000.000.- pessetes. L’Alcalde contesta de no cedir al xantatge dels demandants i 
no negociar amb ells. 
L’Alcalde contesta a la pregunta de viabilitat del negoci que Guascor està interessat en 
continuar la seva activitat empresarial i està buscant terrenys per assolir el mínim urbanístic 
legal. 
Un veí pregunta perquè se li va donar permís a Guascor si hi havia infracció, l’Alcalde contesta 
que el seguiment el varen fer les dues Administracions,. Local i Autonòmica. 
Un veí pregunta si s’ha d’indemnitzar Guascor, l’Alcaldel contesta que estan interessats en 
continuar la seva activitat empresarial.  



Un veí pregunta que s’ha d’informar  a tots els veïns per escrit de tot el que està passant i que 
no s’obri cap més granja, l’Alcalde diu que una proposta és que les granges no creixin i 
demana confiança. 
Un veí diu que la culpa també és de l’oposició i demana que es faci alguna cosa tots plegats. 
J. Albanell intervé i critica l’Alcalde anterior dient que no el deixava parlar i que ell no cobra per 
Ple i que així ho haurien de fer tots els regidors. 
Acusa l’Alcalde d’amagar informació i demanar responsabilitats als tècnics. Es declara sorprès 
perquè Guascor paga la factura del despatx quatrecasas i culpabilitza l’equip de govern per 
incompetent.  
També parlar de que INCASOL va  pagar indemnitzacions en “diners negres” . 
Un veí pregunta perquè Guascor paga a quatrecasas i perquè l’Ajuntament no paga la seva 
pròpia defensa, l’Alcalde diu que s’utiliyzen les serveis de quatrecasas. 
Un veí, La Generalitat i l’Ajuntament varen actuar amb negligència i l’Ajuntament no ha sabut 
negociar contraprestacions per una empresa d’aquestes característiques en el seu terme 
municipal. Per què durant aquest anys no es varen fer gestions per comprar l’hectàrea que 
faltava però, ara es tracta d’ajudar a l’Alcalde. 
Un veí, en l’escenari pitjor l’Ajuntament que es declari insolvent i que sigui la Generalitat qui es 
responsabilitzi. 
L’Alcalde pregunta a tots els regidors quina es la seva postura en relació a la planta, si estan a 
favor de la seva continuïtat o no. Finalment l’oposició contesta que estan a favor de la 
continuïtat de la planta però, dins d’un marc nou en la política ramadera, tots coincideixen en 
que la planta a de continuar. 
 
L’Alcalde aixeca la sessió a les 23,20 hores, com a secretari, estenc aquesta acta que en dono 
fe. 
 
El secretari,     L’Alcalde,  


