ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
2
DE
JUNY
NÚMERO 4.ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
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 vint-i-una 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 Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la realització de la
sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31 DE
MARÇ DE 1998.
Es fan constar les esmenes a l'acta del dia 31 de març de 1998, que proposa el regidor
Sr. Miquel Querol Gisbert.
1r.- En el punt 8è. que tracta de l'explicació sobre la querella interposada contra
l'Alcalde i el Secretari i concretament en la segona intervenció del portaveu de CIU on
hi diu: Acte seguit assenyala que té raó el Sr. Prats quan diu que "ja em parlarem",
afegint que no li quedaran ganes de seguir desprès de les actuacions que portarà a
terme el seu Grup. Hi hauria de dir:

Acte seguit assenyala que té raó el Sr. Prats quan diu que "ja em parlarem", es a dir, ja
veurem si hi ha matèria delictiva en les acusacions que acaba de fer i llavors el seu
grup emprendrà les accions que cregui oportunes.
2n.- En el mateix punt de l'ordre del dia en la 3a. intervenció el portaveu de CIU on
diu: "Finalment el portaveu de CIU fa constar que ell ha suposat tota la presumpció
d'innocència i el seu grup ha demanat una explicació, considerant que no hi havia
matèria delictiva". Hi hauria de dir:
"Considerant que possiblement no hi havia matèria delictiva".
Els reunits aproven l'acta anterior amb l'esmena proposada.
El regidor en Miquel Querol Gisbert, pregunta al Sr. Alcalde per què no s'ha inclòs en
l'ordre del dia la moció que el seu Grup va presentar sobre la possibilitat de què el Ministeri
de Foment canviï el traçat de la futura autovia Lleida-Osca, per un nou que enllaçaria Osca
amb Fraga, excloent-hi Lleida, Almacelles, Binéfar i Montsó. Contesta el Sr. Alcalde dient
que no ho ha cregut convenient atès que en la recent reunió d'Alcaldes afectats per l'Autovia
que tingué lloc a JACA es va contestar per part del Conseller de política Territorial d'Aragó
que en cap moment s'ha pensat de portar a terme el que es diu en el rumor recollit en la
proposta de CiU. Acte seguit el Sr. Alcalde dóna lectura de l'Acta de la sessió de JACA en
la que es desestima la possibilitat esmentada (En la reunió intervingueren els Alcaldes de
Montsó i Tamarit).
El regidor portaveu del CIU insisteix en que es el Ministeri de Foment qui ha de decidir.
2 .- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L' ESTUDI DE DETALL D' ORDENACIÓ DE
VOLUMS EN L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SANT ROC, MARAGALL,
DOCTOR RUBIO SANS I MOSSÈN ALEXANDRE PEDRA.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la conveniència de reordenar els volums de l'illa que es dirà a la vista de l'Estudi de
Detall, presentat per Habitatges Arnó SL en una zona qualificada d'extensió del casc Clau 2,
essent el tipus d'edificació entre mitgeres segons alineació de vial.
Atès que tal com disposa l'article 66 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol que refon la
normativa urbanística catalana per la tramitació de l'Estudi de Detall caldrà seguir els
mateixos passos que per la d'un Projecte d'urbanització, sense que en cap cas per via
d'Estudi de Detall es puguin variar les determinacions de les Normes subsidiàries de
Planejament.

Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 23 de març de 1998 es va aprovar inicialment
l'estudi de detall .referenciat i fou exposat al públic el BOP de data 21 d'abril de 1998
sense que s'hagin presentat al·legacions.
Vist l'article 66 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol segon el qual per a la tramitació de
l'Estudi de Detall caldrà seguir els mateixos passos que per un Projecte d'urbanització, sense
que en cap cas per via d'Estudi de Detall es puguin variar les determinacions de les Normes
subsidiàries de Planejament.
Vist en definitiva el present document tècnic i considerant adequada a la Normativa
Urbanística la nova ordenació de volums, es proposa als reunits els següent:
PRIMER: Aprovar definitivament l'Estudi de Detall de reordenació de volums en l'illa
delimitada pels carrers Mossèn Alexandre, Joan Maragall, Sant Roc i Doctor Rubió Sans,
segons document tècnic de data març de 1998, redactat per AURAD SCP.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme, a fi que es doni per
assabentada de la seva tramitació.”
El portaveu de IC-EV fa constar que votarà en contra atès que es una variació parcial i
considera que cal estudiar-les i fer-les, en tot cas, globalment.
El portaveu de CIU assenyala que a l'igual que en altres vegades votaran en contra per
idèntiques raons.
El portaveu d'ERC considera que cal fer modificacions globals, si bé votarà a favor aquesta
vegada atès que és una petita variació en la que els afectats no han fet al·legacions.
Sotmesa a votació és aprovada per 9 vots a favor dels representants del PSC, PP i ERC i 4
vots en contra dels representants d'IC-EV i CiU.
3.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ
PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPAL PER VARIACIÓ DELS
PARÀMETRES DE LA CLAU 8 EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ
NÚMERO 8 DEL SÒL URBÀ.
Es dóna lectura a la següent proposta:
El Ple d'aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 14 de març de 1997, adoptà l'acord
d'aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament, variant els

paràmetres de la Clau 8 en l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 8, disposant sotmetre a
informació pública la documentació integrant de la modificació, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels
Diaris de major difusió de la Província.
Durant el període d'informació pública s'han presentat escrits al·legacions pels Sr. Jordi
Pons Bosch, Sr. Josep Borràs Arnó, Sra. Neus Sabaté Piqué, Sra. Marina Casañé Reñé, Sra.
Antonieta Vilanova Casañé, Sr. Pere Vendrell Pujol, Sr. Josep Ramon Baró Simó, Sr.
Carles Simó Aresté, Sr. Llibert Pérez Gort, Sra. Carme Simó Areste i Sr. Xavier Baró Simó,
coincidint en el seu contingut bàsicament.
En relació amb el contingut dels escrits al·legacions presentades, s'ha emes informe per
l'equip encarregat de l'assessorament de dita modificació. A la vista de l'informe emes, es
proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER: Estimar les al·legacions presentades pels interessats respecte a la regulació de
la nau industrial existent, introduint un règim transitori per l'activitat industrial existent en
l'àmbit de la Unitat d'Actuació número 8, de titularitat del Sr. Jordi Pons Bosch.
SEGON: Desestimar les al·legacions presentades respecte a la insuficiència de la memòria
justificativa, per un doble motiu:
a) La seva finalitat es justifica per l'acord adoptat per la Comissió Provincial d'Urbanisme
de Lleida, en sessió de data 19 de desembre de 1996, de no restar assabentada de l'Estudi de
Detall de la Unitat d'Actuació número 8, fins que la proposta s'ajusti al sostre màxim permès
pel planejament i es mantingueren l'altura màxima de planta baixa i dos plantes pis en
l'àmbit de la Clau 2, el que comporta necessariament modificar les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal, amb la finalitat d'adaptar els paràmetres de la Clau 8 en l'àmbit de
la Unitat d'Actuació número 8 als criteris expressats per la Comissió Provincial d'Urbanisme
de Lleida.
b) El canvi de classificació de Clau 7 zona industrial urbana, a Clau 2 zona d'extensió del
casc, es recollia en la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal
que fou aprovada definitivament per la Comissió provincial d'Urbanisme de Lleida, en
sessió celebrada en data 19 de desembre de 1996, pel que no forma part del contingut de la
modificació que ara es tramita.
TERCER: Desestimar les al·legacions presentades respecte a la necessitat de que existeixi
fase d'Avanç en la tramitació de la modificació de les Normes Subsidiàries, ja que es tracta

d'una modificació simple del planejament que no precisa fase de presentació de
suggeriments ni alternatives de planejament, doncs havent de considerar-se que la
modificació té un caràcter de puntualitat no cap plantejar ni criteris ni solucions generals de
planejament, essent aquest propis de la formació del planejament i no de la seva
modificació puntual.
QUART: Considerant que la introducció del règim transitori per l'activitat industrial
implica una alteració substancial de la modificació que es tramita, es disposa l'obertura de
un nou període d'informació pública de 30 dies a partir de la publicació en el BOP.
El portaveu de CiU manifesta que el seu Grup votarà en contra com les altres vegades i
especialment en aquest cas en que hi ha hagut al·legacions de tots els afectats, restant
condicionada la nau industrials existent i es per tant un tema que ha dut molt enrenou.
El portaveu de IC-EV per coherència votarà en contra.
El portaveu de ERC votarà en contra tal com va dir al seu dia.
Sotmesa a votació és aprovada per 8 vots a favor dels representats PSC i PP i 5 en contra
dels representants del CiU, IC-EV, i ERC.
4.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚMERO 8 DEL SÒL URBÀ.
Es dóna lectura a la següent proposta:
La Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 14 de març de 1997, acordà aprovar
inicialment l'Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació número 8, deixant sense efecte l'Estudi
de Detall aprovat definitivament amb data 27 de setembre de 1996, amb la finalitat
d'adaptar l'Estudi de Detall a l'acord de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Lleida, de
data 19 de desembre de 1996, de no restar assabentada de l'aprovació definitiva de
l'esmentat Estudi de Detall fins que la proposta s'ajustes al sostre màxim permès pel
planejament, mantenint l'alçaria màxima de planta baixa i dos plantes pis en l'àmbit de la
zona 2.
Exposada al públic la documentació integrant de l'Estudi de Detall, per mitjà d'anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
Diari Segre, i notificat individualment a tots els propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit
de la Unitat d'Actuació número 8, s'han presentat escrits d'al·legacions pels Sr. Josep Borràs
Arnó, Sra. Neus Sabaté Piqué, Sra. Marina Casañé Reñé, Sra. Antonieta Vilanova Casañé,

Sr. Pere Vendrell Pujol, Sr. Josep Ramon Baró Simó, Sr. Carles Simó Areste, Sr. Llibert
Pérez Gort, Sra. Carme Simó Aresté i Sr. Xavier Baró Simó.
En relació amb el contingut dels escrits d'al·legacions presentades , s'ha emes informe per
l'equip encarregat de l'assessorament de l'esmentat Estudi de Detall. A la vista de l'informe
emes, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER: Estimar les al·legacions presentades pels interessats, les quals bàsicament en el
seu contingut, relatives a la necessitat de conèixer les despeses d'urbanització previstes i
l'aprofitament resultant, incorporant-se a l'Estudi de Detall una proposta de reparcel.lació,
en la que es recollissin les despeses d'urbanització previstes i el repartiment de beneficis i
càrregues, de conformitat amb el disposat per l'article 9.2 de les Normes Subsidiàries del
Municipi d'Almacelles.
SEGON: Respecte a la resta de les al·legacions presentades, es refereixen a la modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, i no l'Estudi de Detall, si bé es fa
constar que en la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament s'ha introduir un
règim transitori per l'activitat industrial existent en la Unitat d'Actuació número 8.
TERCER: Considerar que la introducció d'una proposta de reparcel.lació implica una
alteració substancial de l'Estudi de Detall que es tramita, disposant l'obertura d'un nou
període d'informació pública de 20 dies a partir de la publicació al BOP.
QUART: Sol·licitar l'informe previ de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Lleida, a
l'ampar de l'establert en l'article 64.1 c) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprova la refosa dels textos legals a Catalunya en matèria urbanística.
Els regidors donen per reproduïdes les motivacions de la votació anterior i s'obté el següent
resultat: 8 vots a favor dels representants del PSC i PP i 5 en contra del representats de
CiU, IC-EV i ERC.
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚMERO 6 DEL SÒL URBÀ.
Es dóna lectura a la següent proposta:
En la Unitat d'Actuació número 6 de sòl urbà es preveu com a sistema d'actuació urbanístic
el de cooperació. Essent necessària la reparcel.lació de l'esmentada unitat d'actuació, per al
repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues de la urbanització entre els propietaris, s'ha

elaborat el corresponent projecte de reparcel.lació, redactat per AURAD SCP, per encàrrec
de l'Ajuntament d'Almacelles.
Em conseqüència, i de conformitat amb l'establert per l'article 148 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística, i article 108 del Reglament de Gestió Urbanística, es proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació de la unitat d'actuació número
6 del sòl urbà d'Almacelles.
SEGON: Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d'un mes per
al·legacions, per mitja d'anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província,
tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en un Diari de la província de difusió corrent en el
municipi.
TERCER: Es notificarà, així mateix, individualment als propietaris afectats i demés
interessats per que durant un termini d'un mes, a partir del dia següent al de la recepció de la
corresponent notificació, puguin examinar el projecte redactat i al·legar davant d'aquesta
Administració el que creguin convenient sobre el mateix.
El portaveu de CiU fa constar que s'abstindrà de votar atès que l'actuació és per regular una
zona de carrers.
El portaveu d'IC-EV fa constar que sempre que es diu per cooperació manté que a les
Normes Subsidiàries es preveu per compensació i per coherència votaran en contra.
El portaveu d'ERC fa constar que votarà a favor atès que es solucionaran les dificultats d'un
racó de carrer i això es positiu.
El portaveu del PSC fa constar que les Normes Subsidiàries preveuen les dues opcions, de
cooperació i de compensació i si així no fos, la Comissió Provincial d'urbanisme no ho
aprovaria.
El portaveu d' IC-EV diu que ell està parlant del que estableixen les Normes Subsidiàries.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels representants dels PSC,
PP i ERC, 2 abstencions dels representants de CiU i 2 en contra dels representants d'IC-EV.

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT EN L'ESPAI DELIMITAT PEL CARRERS
MAJOR , BATLLE SIMÓ I SANT JAUME.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vista la necessitat de reordenar l'espai delimitat pels carrers esmentats que es destinarà a
equipament cultural mitjançant la construcció d'un Casal / centre municipal.
Vist el document tècnic redactat pels arquitectes Daniel Navas i Neus Solé de data maig de
1998 que modifica puntualment les Normes Subsidiàries per tal de permetre l'esmentada
construcció.
Vist el que disposa l'article 59 del decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol, es proposa als
reunits el següent.
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament de la Vila en l'espai abans assenyalat segons document de data maig de 1998.
SEGON.- Exposar al públic l'expedient publicant-lo en el BOP, en els Diaris de més
circulació i en les taulers pel termini de un mes a fi de que es pugin presentar les
al·legacions adients.
El portaveu de CiU fa constar que votarà a favor atès que la modificació estava prevista per
l'anterior equip de govern com a imprescindible per a la construcció del Casal. Afegint que
li estranya que l'equip de govern digués, abans, que no era possible de construir el Casal allà
i ara proposa la mateixa modificació de l'anterior equip de govern.
El portaveu d'ERC diu que no està en contra d'una modificació parcial si és per construir el
Casal allà i afegeix que per les raons que desprès dirà tampoc votarà a favor, atès que no
esta d'acord en la forma en que s'ha portat el tema.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 12 vots a favor dels representants del PSC,
PP, CiU i IC-EV i 1 abstenció d'ERC.
7 .- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL CASAL
/ CENTRE MUNICIPAL.

Es dóna lectura a la següent proposta:
Vista la conveniència de dotar al Municipi d'un edifici destinat a usos culturals que
faciliti la realització de les diferents activitats Municipals o d'Entitats que es venen portant
a terme en locals que moltes vegades no reuneixen les condicions adequades.
Vist el projecte redactat per Na Neus Solé i Daniel Navas arquitectes de data Maig de
1998.
Vist el que disposa l'article 264 de la llei Municipal i de regim Local de Catalunya i els
articles 24 i 37 del Reglament d' Obres de 13 de Juny de 1996 que regulen els projectes
d'obres i vist l'informe de Secretaria obrant en l'expedient, es proposa el següent.
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte anomenat PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
DEL CASAL / CENTRE MUNICIPAL amb un pressupost de 198.928.133 PESSETES.
SEGON.- Exposar al públic l'expedient per un termini de 30 dies en el BOP i en el tauler,
restant aprovat definitivament si es certifica la manca d'al·legacions.
TERCER.- Aquesta resolució no tindrà efecte fins que es produeixi l'aprovació de la
modificació de Normes subsidiàries en tràmit
El portaveu de CIU manifesta que el seu grup que no votarà a favor per les següents raons:
-No és el projecte que havia aprovat aquesta Corporació, consensuat pels grups polítics.
-No sabem per quin motiu s'ha canviat el projecte atès que encara que el preu inicial sigui
més baix el del projecte actual, el tipus constructiu de l'anterior era diferent amb més
capacitat i amb un manteniment més barat.
-El projecte que ara es comença, ja s'hauria d'estar acabant i en canvi s'han passat tres anys
vegetant, dient que aquí no es podia fer i intentant altres projectes i gastant diners
inútilment en projectes de l'edifici de Pitàgores i altres o en la placa on s'ubicarà el Casal
que ara cal arrancar, i en la que es va fer una despesa de 6.000.000 PTA.
-També manifesta que no votarà en contra perquè Almacelles necessita un Casal d'immediat
i no tenen culpa les entitats que estan escampades i mal ateses per poder realitzar les seves
activitats.
Finalment destaca que la inoperància i la passivitat esmentada ha estat negativa per al poble
d'Almacelles. Per totes aquestes raons el vot serà l'abstenció.

El portaveu de IC-EV fa constar el vot del seu grup en contra atès que es inadmissible que
aquest projecte que tots sabem d'on ha sortit es pugui portar a terme, sense consensuar i
sense tirar endavant el que ja teníem.
El portaveu de ERC fa les següents consideracions:
-Què esta a favor de tirar endavant el Casal.
-Que la cosa esta molt embolicada tal com es presenta, donat que inicialment es deia que era
innecessari mentre que desprès s'ha canviat d'opinió i s'ha tirat endavant aquest projecte
sense que es sàpiga com s'ha arribat a decidir que aquest es el projecte adequat.
-També assenyala que va demanar consens sobre aquest tema i no s'ha fet i tampoc amb les
entitats. Es per això que demana un informe del secretari del passos seguits per a arribar al
projecte elegit.
-Finalment assenyala que s'ha pagat el projecte de l'equip de govern de CiU, es pagarà el
segon projecte de PSC i potser d'aquí un any es faci un altre projecte i també s'haurà de
pagar. Per tot això demana que no es voti a favor i es demani consens a tots els grups per
assegurar el tir.
El portaveu del PSC fa constar que el projecte que es presenta es el millor projecte estudiat i
suposa una rebaixa de 150 milions.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels representants del PSC i
PP, 3 vots en contra dels representants d'ERC i IC-EV i 2 abstencions dels representants de
CiU.
8.- CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT I PER CONCURS DE
L'OBRA DEL CASAL / CENTRE MUNICIPALEs dóna lectura a la següent proposta:
Atès l’expedient de contractació de tramitació urgent per a la contractació per procediment
obert, mitjançant la forma de concurs de les obres de CASAL / CENTRE MUNICIPALde l’Ajuntament d’Almacelles.
Atès que el projecte tècnic fou aprovat per resolució del Ple de data 2 de Juny de 1998 i
redactat i aprovat el plec de clàusules administratives que s'utilitzarà com tipus en endavant,
amb consignació suficient en la partida 62200-541 del pressupost vigent i emesos els
informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l'article 11 i 68 i següents de la
LCAP i 88 de la LBRL , es proposa als reunits el següent:

PRIMER: Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars.
SEGON: Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a la partida
622.00 del pressupost vigent i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant
el concurs per a l’adjudicació de les obres del projecte Bàsic i d'execució del CASAL
/CENTRE MUNICIPAL de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb allò que disposa el
projecte tècnic redactat pels arquitectes en Daniel Navas i na Neus Solé, DE DATA MAIG
DE 1998, i el Plec de Clàusules administratives que s’aproven en aquesta resolució, i que es
consideraran part integrant del contracte.
TERCER: Al mateix temps, s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta contractació no tindrà efecte fins a l'aprovació definitiva de la modificació de
Normes subsidiàries i del projecte de l'obra.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels representants del PSC i
PP, 3 vots en contra dels representants d'ERC i IC-EV i 2 abstencions dels representants de
CiU.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER CANVI DE QUALIFICACIÓ
DE ZONA INDUSTRIAL A ZONA D'EQUIPAMENTS.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que l'Ajuntament pretén construir en l'illa que desprès és dirà una Nau a per usos
Polivalents sobre un terreny qualificat de zona industrial que ha adquirit recentment
l'Ajuntament, essent per aquest motiu necessari qualificar aquesta zona com a sistema
general d'equipaments.
Atès que per tal de que sigui viable la construcció que es pretén caldrà fer que les Normes
Subsidiaris permetin fixar un paràmetres urbanístics específics per a l'equipament que es
situarà en l'illa en qüestió.
Atès que la variació esmentada tindrà per objecte permetre una ocupació de parcel·la del
cent per cent sense cap tipus de reculada pel que fa a les al.lineacions, tot el qual es
fonamenta en que la Clau 7 de zona industrial ja permetia aquest tipus d'aprofitament,
essent per altra banda necessària aquesta variació a fi de que la nau per a usos Polivalents
tingui les dimensions adequades per a la nostra Vila.

Atès que per acord del ple de data 31 de Març de 1998 ha esta aprovat inicialment
l'expedient sense que s'hagin presentat al·legacions malgrat la publicació en el BOP de data
21 d'abril de 1998 havent-se publicat igualment en els taulers de l’Ajuntament i en un dels
diaris de més difusió.
Vist el que disposa l'article 75 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol que refon la
normativa urbanística catalana, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de la vila que afecta principalment a l’illa compresa entre els carrers Doctor
Rubió Sans, Joan Maragall, Sant Roc i Rbla. Generalitat. L’esmentada modificació es troba
redactada en el document tècnic signat per AURAD SCP de data març de 1998, que te per
objecte la qualificació com a sistema general d'equipaments amb determinació d'uns
paràmetres urbanístics específics per l'illa abans esmentada.
SEGON: Desprès de l’aprovació provisional, caldrà trametre l’expedient a la Comissió
Provincial d’Urbanisme a fi de què procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació de normes.
El portaveu de CiU fa constar el seu vot a favor i assenyala que va veure be l'adquisició de
la finca i potser caldria fer igual la modificació que es proposa, però considera que fóra
millor edificar en un pati lliure sense problemes de subsòl.
Per últim assenyala que esta dolgut pel fet de que a l'adquirir el pati va preguntar a que es
destinaria contestant l'equip de govern que ja se'ls informaria quant en realitat ja ho tenien
previst.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat.
10.- .-APROVACIÓ INICIAL
POLIVALENTS.- (I FASE)

DEL

PROJECTE

"SALA

PER

A

USOS

Es dóna lectura a la següent proposta.
Vista la conveniència de dotar al municipi d'una sala per a usos polivalents que faciliti la
realització de les diferents activitats municipals o d'entitats de tota índole que necessiten de
locals de grans dimensions.
Vist el projecte redactat per Na Neus Solé arquitecte de data Maig de 1998.

Vist el que disposa l'article 264 de la llei Municipal i de regim Local de Catalunya i els
articles 24 i .37 del Reglament d' Obres de 13 de Juny de 1996 que regulen els projectes
d'obres i vist l' informe de Secretaria obrant en l'expedient, es proposa el següent.
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte anomenat SALA PER A USOS
POLIVALENTS. amb un pressupost de 51.522.148 PTA.- (1A. FASE)
SEGON.- Exposar al públic l'expedient per un termini de 30 dies en el BOP i en el tauler,
restant aprovat definitivament si es certifica la manca d'al·legacions.
TERCER.- Aquesta resolució no tindrà efecte fins que es produeixi l'aprovació de la
modificació de Normes subsidiàries en tràmit
En primer lloc assenyala el secretari de la Corporació que es tracta de la primera fase del
projecte.
El portaveu de IC-EV fa constar el seu vot en contra atès que hi ha un sistema de prioritats i
aquesta no es contempla com a mancança del poble.
El portaveu de CiU fa constar que s'abstindrà per les raons exposades en el punt anterior.
Sotmesa a votació s'aprova per 9 vots a favor dels representants del PSC, PP, i ERC i 2 en
contra dels representants d'IC-EV i 2 abstencions dels representants de CIU.
11.- AL·LEGACIÓ AL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1999 DEL DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ PER L'OBRA SALA POLIVALENT.Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que el PUOSC 96-99 preveu per l'exercici 99 l'obra anomenada SALA POLIVALENT
subvencionada en el mateix.
Atès que com a conseqüència de la redacció del projecte s'han produït certes variacions que
afecten al Pla d'obres i serveis de Catalunya per 1999.
Atès que abans de restar fixades les subvencions per 1999 es permès de fer al·legacions al
Pla que no suposin variacions de la subvenció .
Vist el decret de convocatòria del Pla i les seves bases d'execució, es proposa als reunits:

PRIMER.- Comunicar al Departament de Governació que el nom del projecte de la sala
Polivalent
ha quedat substituït en el projecte pel de "SALA PER A USOS
POLIVALENTS. 1ª FASE" sense que hagi variat el seu contingut.
El total projecte inclourà dues fases que s'executaran l'una rera l'altra i s'han separat en el
moment de la redacció per tal d'obtenir una major celeritat en la seva execució .
SEGON.- Comunicar al Departament de Governació que l'import total de l'obra de la 1ª
FASE es de 51.522.049 PTA sobre el que es sol·licita l'aplicació de la mateixa subvenció
de 13.812.225 PTA
TERCER.- Com sigui que l'obra "SALA PER A USOS POLIVALENTS 1ª FASE" està
desglossada en les 4 subfases 1,2,3,4 que es contractaran de forma independent , (algunes
d'elles s'executaran per la pròpia administració) es sol·licita es desglossi la subvenció per a
cadascuna d'elles. (1) l'import de l'execució material de cada subfase es el següent segons
el projecte aprovat, i cal afegir l'IVA:
SUBFASE -1.: 1.977.458 PTA
Compren el capítol 1 (en part)
forma d'adjudicació.: PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ
SUBFASE -2.: 3.752.096 PTA
Compren el capítol 2.01
forma d'adjudicació.: PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ
SUBFASE -3.: 3.538.789 PTA
Compren els capítols: part de capitol-1, capítol- 2.02, capítol -6 i capítol 8.
forma d'adjudicacio.:PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ
SUBFASE -4.: 38.728.127 PTA
Compren els capítols: 3, 4,5, i 7
forma d'adjudicacio.:PER CONCURS OBERT
El projecte de la fase segona d'aquesta obra es sol·licitarà que sigui subvencionada per la
Diputació en el programa específic 99 (ara està previst de subvencionar-la amb el títol de
SALA POLIVALENT 1ª fase .

(1) De l' import total de l'obra en els supòsits que la subfase s'executés per la administració

ja s'ha deduït les despeses generals i el benefici industrial.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representat s del PSC, PP
i ERC, 2 vots en contra d'IC-EV i 2 abstencions de CiU, fent constar els mateixos motius
que en el punt anterior.
12. .- SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE L' OBRA
SALA PER A USOS POLIVALENTS ABANS NOMENADA SALA POLIVALENT.Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que el Puosc 96-99 preveu per l'exercici 99 l'obra anomenada SALA POLIVALENT
que es dirà en endavant SALA PER A USOS POLIVALENTS subvencionada en
13.812.225 PTA.
Atès que es necessari executar la mateixa d'immediat per atendre les necessitats municipals.
Atès que existeix consignada la financiació total (sense subvenció) a càrrec del pressupost
1998.
Vist el que disposa la base 1ª de la Resolució de data 2 de Juliol de 1996 del Departament
de Governació que permet sol·licitar l'avançament de la contractació, es proposa .:
PRIMER.- Sol·licitar del Departament de Governació l'avançament de la contractació de
les diferents subfases de l'obra SALA PER A USOS POLIVALENTS prevista en el Pla de
1999 a fi de que es pugui executar durant l'exercici 1998.
SEGON.- Fer costar que aquesta contractació o execució s'entendrà realitzada sota la plena
responsabilitat de la corporació.
TERCER.- Fer constar que l'Ajuntament té consignat en el pressupost de la Corporació els
recursos econòmics que li permetran avançar la contractació de l'obra.
Sotmesa a votació es aprovada per 9 vots a favor del regidors del PSC, PP i ERC i 2 vots en
contra dels representants d'IC-EV i 2 abstencions de CiU.
13.- -EXECUCIÓ PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ DE L'OBRA SALA PER A
USOS POLIVALENTS.- 1ª FASE, SUBFASES 1, 2, 3.

Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de l’obra esmentada.
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme adequats i mitjans
auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que el projecte de l'obra ha estat redactat per en Daniel Navas i na Neus Solé
Arquitectes, amb un pressupost d’obra d' EXECUCIÓ MATERIAL de cadascuna de les
subfases tal com segueix.:
SUBFASE- 1: 1.977.458 Ptes.
SUBFASE 2: 3.752.096 Ptes.
SUBFASE 3: 3.538.789 Ptes.
A les esmentades quantitats caldrà afegir l' IVA.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les Administracions
Públiques.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, així com el del secretari d’aquest Ajuntament,
l'existència de consignació en la partida 62200, es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Executar directament per Administració, a través dels Serveis Tècnics
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i per contractes de col·laboració, l’obra de referència,
DE LA SALA PER A USOS POLIVALENTS.-.1ª FASE. SUBFASES 1, 2, 3 pels imports
esmentats, fent servir els plecs de condicions particulars tipus anteriorment aprovats i que
ara es ratifiquen.
SEGON: Delegar en la comissió de Govern l'adjudicació dels contractes de col·laboració
adients
TERCER.- Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns
justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal que
s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest període de temps.
Aquest acord resta condicionat a les aprovacions de la Modificació de Normes Subsidiàries
i del projecte de l'obra en tràmit.
Anomenar director de l'obra a en Daniel Navas Arquitecte

El portaveu d'ERC pregunta si la primera fase es l'enderroc, contestant el secretari que es
contempla part de l'enderroc, atès que ja existia una primera adjudicació sobre el tema. El
mateix regidor assenyala que hi podrien haver dificultats si l'obra ja s'ha fet.
Sotmesa a votació es aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC, 2 vots
en contra dels representants d'IC-EV i 2 abstencions de CiU.
14 .-CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT I PER CONCURS DE
L'OBRA DE LA SALA PER A USOS POLIVALENTS 1ª FASE. SUBFASE 4.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès l’expedient de contractació de tramitació urgent per a la contractació per procediment
obert, mitjançant la forma de concurs de les obres de referència de l'ajuntament
d’Almacelles.
Atès que el projecte tècnic fou aprovat per resolució del Ple de data 2 de Juny de 1998 i
redactat i aprovat el plec de clàusules administratives que s'utilitzarà com tipus en endavant,
amb consignació suficient en la partida 62200-451 del pressupost vigent i emesos els
informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l'article 11 i 68 i següents de la
LCAP i 88 de la LBRL ,es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars, .
SEGON: Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a la partida
622.00 del pressupost vigent i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant
el concurs per a l’adjudicació de les obres de la SALA PER A USOS POLIVALENTS 1ª
FASE. SUBFASE 4 de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb allò que disposa el
projecte tècnic redactat pels arquitectes en Daniel Navas i na Neus Solé, i el Plec de
Clàusules administratives que s’aproven en aquesta resolució, i que es consideraran part
integrant del contracte.
TERCER: Al mateix temps, s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta contractació no tindrà efecte fins a l'aprovació definitiva de la modificació de
Normes subsidiàries i del projecte de l'obra.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP I
ERC, 2 vots en contra dels representants d'IC-EV i 2 abstencions de CiU.

15.- .-EXPEDIENT NÚM. 1/98 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ PER INCORPORACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT DE
L'EXERCICI 1997.Es dóna lectura de la següent proposta:
Pel Decret de l'Alcaldia s'ha dictat la resolució que a continuació es detalla per la qual
es dóna compte al Ple, per tal d'assabentar als reunits:
DECRET DE L´ALCALDIA 14/98
Vist l´expedient relatiu a la modificació de crèdit 1/98 del vigent pressupost de la
Corporació per a 1998, per la incorporació de romanents de crèdit de l´anterior pressupost.
Atès que, segons l´informe de l´Interventor Acctal. l´expedient compleix el disposat en l´art.
163, de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i, el que disposa
en els articles 47 i següents del Reial Decret 500/90 de 20 d´abril, així com l´establert en les
Bases d´execució del vigent pressupost, es procedeix a aprovar l´expedient incorporant els
següents romanents als crèdits del pressupost de despeses vigents que es relacionen:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI
ANTERIOR
452-62302 Farrús SL Adjudicació climatització
vestidor Camp de Futbol.
452-62200 Farrús SL Adjudicació instal·lació
fontaneria Vestidors
121-62301 Jorfe Electricitat Industrial SL
Adjudicació calefacció Casa de la Vila.
511-60111 Aprovació inicial projecte urbanització C/
La Pau.
452-62303 Instal. Jorfe Adjudicació polisportiu
511-60116 Aprovació execució per administració C/
Montserrat.
511-60112 Nicolás SL adjudicació urbanització C/
La Saida.
511-60117 Execució per administració urbanització

IMPORT
ROMANENT A
INCORPORAR
422.491
418.601
361.461
5.320.795
4.537.210
3.840.792
4.980.000
2.607.339

C/ Maragall.
511-60118 Execució per administració urbanització
C/ Sant Roc.
422-62201 Execució per administració Gimnàs
Col·legi
452-62200 Execució per administració obra vestidors
Futbol
452-62303 Execució per administració obra civil
calefacció Polisportiu.
511-60111 Execució per administració C/ La Pau
622-62300 Execució per administració obres Moll de
càrrega.
121-62301 Jorfe SL liquidació definitiva instal·lació
calefacció.
TOTAL

FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent líquid de tresoreria general
Romanent de tresoreria afectat
TOTAL

3.543.951
2.007.928
1.452.381
1.064.296
1.431.788
956.314
827.223
33.772.570

15.252.928
18.519.642
33.772.570

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense fer cap altre tràmit, es procedirà pels serveis
d´intervenció a introduir les modificacions de crèdits aprovades en la comptabilitat de la
Corporació, amb efectes immediats.
Sotmesa a votació es aprovada per 8 vots a favor dels representants del PSC i PP, 2 vots en
contra dels representants d'IC-EV i 3 abstencions dels representants de CiU i ERC.
16.-EXPEDIENT NUM.2/98
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI FINANÇATS AMB ROMANENT LIQUIT DE TRESORERIA
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen a
continuació i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes despeses o ser
insuficient l’existent.

Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les
Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, i base 9a. de les Bases
d’Execució del Pressupost es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/98 dins del vigent
pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari,
finançat amb part del romanent líquid de tresoreria disponible procedent de la liquidació de
l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
511
60000
INVERSIONS TERRENYS
CAMPISTÓ
451
62200
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
511
61101
CRTRA. DE SUCS
422
62200
REHABILITACIÓ
C.PITÀGORES
432
62700
PROJECTES COMPLEXES
432
62302
TRANSFORMADOR VENTAF.
511
60108
CLAVEGUERA CAP
TOTAL

CRÈDIT EXTRAORDINARI
FUNCION PARTID CONCEPTE
AL
A
541
20200 ARRENDAMENT LOCAL C/
PONENT
TOTAL
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI.......

IMPORT
400.000
20.000.000
8.000.000
300.000
3.000.000
300.000
1.700.000
33.700.000

IMPORT
250.000
250.000
33.950.000

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS
DE CRÈDIT....
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
TOTAL
ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A
UTILITZAR

33.700.000
250.000
33.950.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant
inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de
reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin reclamacions,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació es aprovada per 8 vots a favor dels representants del PSC i PP, 2 vots en
contra dels representants d'IC-EV i 3 abstencions dels representants de CiU i ERC.
17.- ALTA DE LES ENTITATS SINGULARS DE POBLACIÓ DE LA SAIRA I MAS
DEL LLEÓ.Es dóna lectura de la següent proposta:
Als efectes adients, atès que les àrees habitables que es diran reuneixen les condicions
necessàries per la O.M. de 26-9-89, que recull la normativa per a la elaboració dels Cens de
Població, i per tal de dotar a les esmentades Entitats de les condicions de "NUCLI DE
POBLACIÓ", que ja antigament tenien, s'acorda:
PRIMER: Donar d'Alta en el Municipi d'Almacelles a les Entitats singular de població de
La Saira i del Mas del Lleó. La Saira tindrà nucli i disseminat i el Mas del Lleó solament
nucli.
SEGON: Comunicar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La proposta es aprovada per unanimitat.
18.- ACORD PER SOL·LICITAR INCLUSIÓ EN EL PLA ESPECÍFIC 1998 DELS
NUCLIS AGREGATS DE LA SAIRA I DEL MAS DEL LLEÓ.

Es dóna lectura a la següent proposta:
Vista la convocatòria feta per la resolució de data 20 de març de 1998 per a la formulació
del Programa específic d'ajut econòmic als Municipis amb Nuclis agregats per al bienni
1998-1999, a integrar en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.
Atès que per tal de donar els Serveis mínims obligatoris de l'article 26 de la LBRL, cal
millorar l'accés als Nuclis de població existents en el nostre Municipi, que es troben en
situació molt deficitària.
Atès que es compleixen tots els requisits de la convocatòria, es proposa als reunits:
PRIMER: Ratificar l'acord de la Comissió de Govern de data 27 d'abril de 1998 i
sol·licitar l'ajut econòmic fixat en l'esmentada convocatòria per tal de portar a terme les
obres de reparació del vial d'accés al Nucli agregat de La Saira, per al qual es sol·licita una
subvenció de 748.977 pessetes i l'obra d'arranjament del vial d'accés al Nucli agregat del
Mas del Lleó per al qual es sol·licita una subvenció de 4.619.350 pessetes.
SEGON: Aprovar les fitxes de sol·licituds adients i fer tramesa d'aquesta documentació al
Consell Comarcal, juntament amb les memòries valorades i la documentació
complementària.
La proposta es aprovada per unanimitat.
19.- DECLARACIÓ DE LA LESIVITAT DE L'ACORD DEL PLE DE DATA 25 DE
MAIG DE 1995.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que en data 22 de maig de 1995 el Ple de la Corporació va acordar disposar permuta
entre una porció de terreny rústic de 5.152 m2. de superfície, propietat del Sr. Jordi Giribet
Arfelis, amb un solar urbà de 1.005 m2 de superfície, d'edificabilitat PB +4 i 15 metres de
profunditat, ubicat en la cantonada de la carretera de Sucs amb el futur perllongament del C/
Maria Rubies, que seria producte de la cessió obligatòria a favor de l'Ajuntament del 10%
de l'aprofitament mitjà en l'àmbit del Pla Parcial SAU 1, 1-A.
Atès que en data 19 de maig de 1997 el Sr. Jordi Giribet Arfelis va requerir formalment a
aquest Ajuntament per tal que atorgués escriptura pública de l'esmentada permuta o en el
seu cas iniciés expedient de revisió d'ofici.

Atès que en data 22 de maig es va dictar Decret de l'Alcaldia 17/97 disposant la instrucció
d'expedient administratiu per tal de determinar si es donen els requisits de lesió als
interessos públics municipals i/o d'infracció de l'Ordenament jurídic, i que va ésser
oportunament notificat al Sr. Giribet.
Atès que en data 28 de novembre de 1997 per l'Arquitecte Superior, Sra. Montserrat Giné
Macià, s'ha lliurat informe de valoració mitjançant el qual s'acredita una desproporció de
valors entre ambdós immobles, essent manifestament superior el valor del terreny de
naturalesa urbana que lliuraria l'Ajuntament, la qual cosa implica una inacceptable lesió
econòmica per als interessos municipals.
Atès que aquesta desproporció de valors en perjudici per l'Ajuntament, és contrària al
contingut de l'article 47 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès que per altra banda, l'acord del Ple de 25 de maig de 1995 esdevé contrari a Dret en els
articles 147 i ss. del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 71 i ss. del Reglament de
Gestió Urbanística, puix que sense que s'hagués tramitat expedient de reparcel.lació, ni
tampoc constes en l'acord d'aprovació definitiva del Pla Parcial, es va procedir a ubicar de
forma unilateral els solars corresponents a l'Ajuntament provenint de les cessions del 10%
de l'aprofitament mitja, en perjudici dels drets que la legislació reconeix a la resta de
propietaris.
Atès que en data 15 de gener de 1998 per Decret d'Alcaldia 4/98 es va atorgar als interessats
tràmit d'audiència en el qual varen al·legar la seva oposició a la revisió de l'acte
administratiu.
Atès que per sentència d'onze de març de 1998 dictada pel Jutjat d'Instrucció número 5 de
Lleida s'ha rebutjat la demanda interposada contra aquesta Corporació pel Sr. Jordi Giribet
Arfelis, i en la qual s'interessava la condemna de l'Ajuntament a l'atorgament d'escriptura
pública de permuta.
Vist l'informe de Secretària.
PROPOSO AL PLE DE LA CORPORACIÓ l'adopció dels següents A C O R D S:
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Giribet Arfelis.

SEGON: Declarar lessiu per a l'interès públic municipal l'acord de Ple de data 25 de maig
de 1995, pel qual es disposa permuta entre l'Ajuntament d'Almacelles i el Sr. Jordi Giribet
Arfelis.
TERCER: Impugnar l'acord de Ple de 25 de maig de 1995 davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.
QUART: Encomanar als Lletrats Josep Lluís Rodríguez Garcia i Josep Lluís Rodríguez
Ros la defensa de l'Ajuntament i nomenar Procurador a qualsevol dels que consten en els
poders al seu dia atorgats.
CINQUÈ: Reiterar l'abandó de l'ocupació material temporal de la finca del Sr. Jordi
Giribet Arfelis per part de l'Ajuntament d'Almacelles.
El portaveu d'IC-EV fa constar que ha mirat l'expedient i, al seu criteri, és surrealiste pels
següent motius:
- No hi ha la valoració tècnica.
-Es tres vegades més car que el del anterior tècnic
-Què l'equip de govern va a buscar problemes allà on no n'hi ha, i tot això ja es veurà al seu
moment. Per aquest motiu votarà en contra .
El portaveu de CiU fa contar que el seu grup votarà en contra al igual que en l'anterior acord
sobre el tema, i demana que l'equip de govern faci i no desfaci, atès que ara hi ha un
informe d'un tècnic no municipal i l'acord del Ple que es vol impugnar estava amparat en un
informe del tècnic Municipal.
Finalment demana que es sigui respectuós amb l'anterior Corporació i es tingui cura de no
desfer enlloc de fer.
El portaveu d'ERC considera que :
-Aquest tema forma part dels episodis personalistes de la guerra entre el grup de Govern
actual i l' anterior, tot el qual va en perjudici del poble.
-Considera que el manar es una cosa cíclica i per tant espera que al tornar a manar CiU i
IC-EV demanaran un altre informe i creu en definitiva, que tot això dóna lloc a malgastar
els diners.

Al seu criteri cal atansar les postures i dialogar sobre els temes, deixant a banda els
personalismes.
El portaveu PSC considera que no hi ha cap tema personal en aquest punt, sinó que, la
interpretació jurídica no permet mantenir l'acord. Substancialment creu erroni l'acord atès
que el valor que s'ha donat es molt superior al del sòl urbà i que a traves d'aquell acord
s'està adjudicant a futur sense consultar a l'amo actual del solar, cosa insostenible
jurídicament.
Per últim assenyala que per desfer una cosa feta malament tots hi hem de col·laborar
matisant que la injustícia es clara i no es por deixar passar. Per acabar informa que s'ha
intentat arribar a un acord amb l'interessat i no ha estat possible, quedant doncs sotmès el
tema a la decisió dels entesos.
El Sr. Alcalde fa constar que el seu sistema no es mirar enrera sinó sempre endavant, i que
no es tracta de cap assumpte personal. Per acabar assenyala que no s'ha pogut arribar a un
acord i queda el tema en mans de la justícia, si bé, no està tancada la via de negociar una
solució.
Sotmesa votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC , i PP, 4
vots en contra de la representants d'IC-EV i CIU i una abstenció d'ERC.
20.- ADJUDICACIÓ A ARGENTARIA D'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER
FINANÇAR LES INVERSIONS DE 1998.Es dóna lectura a la següent proposta:
Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació de procediment negociat d’un contracte de
préstec per finançar les inversions previstes en l’exercici 1998 segons plec de condicions
aprovat per la comissió de Govern de data 20 d’abril de 1998.
Vistes les ofertes presentades i l’acta d’adjudicació provisional de la Mesa de contractació
de data 12 de maig de 1998,
Vist el que disposen els articles 49 , 158.5,154 de la llei d'Hisendes locals es proposa als
reunits:
PRIMER: Ratificar l'acord de la Comissió de Govern de 20 d'abril de 1998 relatiu al plec
de condicions i l' acord de 12 de maig de 1998 i en definitiva adjudicar pel procediment
negociat la concertació del préstec, acceptant la següent oferta subscrita
per
ARGENTARIA, amb les següents condicions:

1.- Quantia: 240.000.000 Pta.
2.- Tipus diferencial indexat al míbor, a l’any, revisió trimestral: 0,195%
4.- Comissió d´obertura: 0,05 %
5.- Comissió de no disponibilitat: no
6.- Termini amortització a 20 anys.
SEGON: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals que es
derivin de la concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es recaptin en l’impost de
béns immobles de naturalesa urbana i en l’impost d’activitats econòmiques i en el fons
Nacional de cooperació municipal.
TERCER: Sol·licitar autorització a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’establert a l’article 1 de l’ordre de 21 de
març de 1995 sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela
financera d’ens locals.
El portaveu de CiU fa constar que s'abstindrà de votar atès que l'endeutament es excessiu,
la inversió es de caire electoraliste i restarà hipotecat l'Ajuntament per 20 anys finalment
assenyala que el coeficient d'endeutament fa 3 anys era del 8 % i ara es passarà al 18 %.
El portaveu de IC-EV fa constar el seu vot en contra atès que considera que al concertar un
crèdit de 240 milions se'ls hi ha anat la mà als regidors del PSC i del PP.
El portaveu d'ERC manifesta que no ha de fer por l'endeutament, si és per a un bé del poble
i s'inverteix en bens. Acte seguit pregunta si s'ha demanat ofertes a les oficines
d'Almacelles.
Contesta el regidor Sr. Prats que s'ha tingut en compte les Entitats bancàries locals, si bé, la
diferència es abismal com es pot veure en l'acta d'obertura de pliques.
Pren la paraula el portaveu del PP qui fent al·lusió al d'IC-EV manifesta que no s'ha anat la
mà, afegint que si haguessin fet el projecte de l'anterior equip de govern de 350 milions
també l'haurien tingut de demanar i ara estem 200 milions per sota.
Sotmesa a votació és aprovada la proposta per 8 vots a favor dels representant del PSC i
PP, 2 vots en contra d'IC-EV i 3 abstencions dels representants de CiU i d'ERC.
21.-APROVACIÓ DEL CONVENI DEFINITIU A SIGNAR AMB EL
DEPARTAMENT DE CARRETERES DE LA GENERALITAT I ALTRES

ENTITATS PUBLIQUES AMB LA FINALITAT DE PORTAR A TERME L'OBRA I
CONTRIBUIR AL FINANÇAMENT DE L'OBRA
RECOLLIDA EN EL
PROJECTE "CLAU RL-9811 AFERMAT I REFORÇAMENT DEL FERM AMB
AGLOMERAT VITOMINOS EN CALENT ALMACELLES GIMENELLS" .
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que per acord del Ple de data 31 de març de 1998 es va aprovar el conveni de
cooperació entre diferents administracions per portar a terme l'obra refermat i reforçament
del ferm Almacelles-Valmanya del PK 0,0 al 11,886, tram Almacelles-Gimenells.
Atès que el pacte tercer de l'esmentat acord permetia a l'Alcalde realitzar les esmenes que
puguin presentar altres Entitats a l'hora de signar el conveni.
Atès que el Departament de Governació amb data 20 de maig de 1998 ens ha tramés un nou
text del conveni referenciat que incorpora determinades variacions no substancials respecte
a l'anteriorment aprovat,
Vista la consignació existent en el Pressupost de la Corporació per 1998 en la partida 51161102 ampliada per acord d'aquest ple.
Vistes les disposicions legals vigents i el que disposa l'article 14 apartat A de la Llei 6/87 de
4 d'abril i l'article 174 de la Llei 8/87 de 15 d'abril es proposa als reunits els següents:
PRIMER: Ratificar el decret de l' alcaldia de data 21 de maig de 1998 i aprovar el conveni
de cooperació entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament de GimenellsPla de Font i l'Ajuntament d'Almacelles, tramés per el Departament de Governació de data
20 de maig de 1998 com a text definitiu, desprès de les esmenes presentades en l'original.
L'esmentat conveni té per objecte l'execució i finançament del projecte redactat per la
Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat anomenat "Clau RL- 9811 d'afermat i reforçament del ferm amb aglomerat
vitominós en calent d'Almacelles a Valmanya PK 0,000 al 11, 886 tram entre Almacelles i
Gimenells.
SEGON: Trametre aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat com a
òrgan coordinador entre les diferents Entitats.

TERCER: Donar compte en el proper Ple de l'aprovació del conveni definitiu que suposa
respecte a l'original únicament la nova redacció de la clàusula 2.4 i respecte a la clàusula 3a.
s'afegeix un segon paràgraf.
El portaveu d'ERC recorda que va demanar que s'intentes que la Generalitat es fes càrrec de
la titularitat de l'obra, atès que de no ésser així, el poble haurà de respondre del
manteniment de les reparacions i dels accidents que siguin causats pel manteniment
defectuós. Es per aquest motiu que votarà en contra encara que estigui content de que
s'arrangi.
El Sr. Alcalde contesta dient que mana qui mana i que hem d'alegrar-nos de que s'arrangi,
estant en peu el tema d'intentar aconseguir el pas de la titularitat a la Generalitat i també de
seguir la carretera fins a Alcarràs tal com ha dit el Consell Comarcal.
Sotmès a votació la proposta es aprovada per 12 vots a favor i el vot en contra del
representant d'ERC.
22.- -ADQUISICIÓ DIRECTA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT D' UNA PORCIÓ
DE LA FINCA, DESTINADA A LA EDIFICACIÓ, .PROPIETAT DELS GERMANS
MIGUEL ANTONIO I XAVIER CAMPISTO BARES OCUPADA AMB LA
CONSTRUCCIÓ DE LES "VIVENDES SOCIALS" DEL CAMÍ DE
VENTAFARINES PER A LA SEVA CESSIÓ AL INSTITUTO NACIONAL DE LA
VIVIENDA.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que era obligació de l'Ajuntament cedir els terrenys necessaris per a la construcció dels
habitatges socials construïts a l'any 1981 en el camí de Ventafarines tal com així es va fer .
Atès que malgrat la cessió amb la construcció es va ocupar uns terreny del Germans
Campistó que encara estant pendents de la seva adquisició per part d'aquest Ajuntament.
Atès que tal com s'ha dit existeix en l'expedient una declaració de l'any 1986 de tres regidors
que reconeixen obligació de compensar els metres ocupats i es troba documentada la
superfície ocupada.
Atès que es convenient procedir a l’adquisició directa de la parcel·la de referència donat que
sobre ella es va edificar en el seu moment amb el compromís de l'Ajuntament de la seva
adquisició per a la cessió a l'Instituto Nacional de la Vivienda.
Atesa l’oferta de venda formulada pels germans Campisto.

Vist el que disposa el Reglament de Patrimonis dels Ens Locals de data 17 d’octubre de
1988 en els seus articles 28 i següents que permet l’adquisició de tota classe de béns per part
dels Ens locals previ el compliment dels requisits de l’art. 30 de l’esmentat Reglament.
Vist el peritatge tècnic i l’informe jurídic obrant en expedient es proposa als reunits:
PRIMER. Adjudicar l’adquisició directa per un import de 2.500.000.- pessetes de la finca
que a continuació es detallarà, propietat per meitats indivises, una meitat indivisa en nua
propietat i la restant meitat indivisa en ple domini, de MIGUEL ANTONIO I XAVIER
CAMPISTO BARES i l'usdefruit d'una meitat indivisa a nom de na Carmen coneguda per
ANTÒNIA BARES CASAÑE, per destinar-la a la cessió a l'entitat INSTITUTO
NACIONAL DE LA VIVIENDA o l'organisme a que hagi traspassat les seves
competències atès que sobre ella aquesta entitat va construir l'any 1981 els 50 habitatges
que en aquell moment era un interès social de la Vila.
“Porció de terreny, o solar que s'ha destinat a l'edificació, situat al terme d'Almacelles,
partida dels Aubachs, de forma casi triangular, d’una extensió superficial de 428,50 metres
quadrats, que llinda: al, Nord, amb finca de Miguel Agustí Justribo, Est i Sud amb resta de
finca matriu del germans Campistó a l'Oest camí de Ventafarines. En aquesta finca hi ha
construïts part dels habitatges fets per l' INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Inscrita al tom 1025 del llibre núm. 37, foli 246, finca 4208 inscripció 1ª a favor de
MIGUEL ANTONIO I JAVIER CAMPISTÓ BARES la meitat indivisa en ple domini i la
meitat restant en nua propietat i l'usdefruit d'una meitat indivisa a nom de na Carmen
coneguda per ANTÒNIA BARES CASAÑE per acceptació de la herència intestada del pare
i espòs respectivament en JAVIER CAMPISTÓ PASCUAL i autoritzada pel Notari Sr.
JOSÉ MARIA GINER RIBERA el dia 6 d'abril de 1976 a TAMARITE DE LITERA.
SEGON: Autoritzat la despesa amb càrrec a la funcional 432 partida econòmica 680.00 del
pressupost de despeses ordinàries vigent.
TERCER: Condicionar aquesta adquisició a l’obtenció de l’informe favorable del
Departament de Governació prescrit al art. 30.1.A del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals de data 17 d’octubre de 1988.
QUART. Delegar a l’Alcalde-President per signar l’escriptura notarial de compra de
quants documents siguin necessaris per formalitzar la present compra venda

El portaveu del PSC fa constar que és real la ocupació realitzada en el seu temps i que ara
cal liquidar adquirint els terrenys. També vol agrair públicament la paciència dels germans
Campistó i la postura oberta que han mantingut en aquest afer.
El portaveu de CIU valora positivament que es solucioni el problema el qual estava
pendent perquè les coses no estaven encara prou clares.
El portaveu d'IC-EV fa constar que el tema de la propietat resta clar i que li alegra que es
liquidi el deute amb els Germans Campistó si bé considera que ADIGSA havia de
col·laborar en la financiació.
El regidor portaveu del PSC fa constar que s'ha parlat amb ADIGSA i s'ha contestat que el
tema del solar s'havia de tractar abans de la cessió de les obres a l'Ajuntament.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada pe unanimitat.
23.-APROVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS DEL
MUNICIPI D'ALMACELLES.Es dóna lectura a la següent proposta:
Vist que el municipi d'Almacelles es troba inclòs dins la declaració de risc d'incendi, segons
determina el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Vist que, segons la declaració esmentada, és preceptiva la confecció de l'anomenat Pla
d'Actuació Municipal (PAM) per a la concreció de les zones sensibles i la determinació de
les actuacions a dur a terme en cas d'incendi.
Vist que la normativa reguladora de l'aprovació del PAM estableix la necessitat que aquest
sigui aprovat pel Ple de la Corporació.
És per això que es proposa als reunits:
PRIMER: Aprovar el Pla d'Actuació Municipal d'Almacelles
SEGON: Donar trasllat del contingut de la present resolució i la documentació que
l'acompanya al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes.

TERCER: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació signi
quants documents siguin necessaris per a la formalització dels acords adoptats.
El portaveu d'ERC fa constar que a banda de tirar endavant aquest Pla cal procurar estudiar
la manera de fer un estudi per replantar els boscos i millorar els espais vers del Municipi
que són prou escassos.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat.
24.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ CERVANTES (Tram comprés entre els carrers Sant
Roc i Melcior de Guàrdia).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. Cervantes (tram comprès entre els c/s Sant Roc i Melcior de
Guàrdia)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:
PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ Cervantes (tram comprès entre el c/s Sant Roc i Melcior de Guàrdia)”, quin
establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'àrea
beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 10.055.571,-- pessetes i l'aportació municipal en
3.016.671,-- pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.038.900,--pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra,

si el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informació pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el " Butlletí Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran
constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si
fos conegut, i en defecte mitjançant Edictes, podent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.
El portaveu de CiU fa constar el seu vot en contra com en tots els altres casos.
Sotmesa a votació es aprovada per 9 vots a favor dels representants del PSC, PP, ERC i amb
4 vots en contra de CiU i IC-EV.
25.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ SANT ROC (Tram comprés entre els carrers Batlle
Simó i Cinto Verdaguer).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. Sant Roc (tram comprès entre els c/s Batlle Simó i Cinto
Verdaguer)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.

Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ Sant Roc (tram comprès entre el c/s Batlle Simó i Cinto Verdaguer)”, quin
establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'àrea
beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 20.473.668,-- pessetes i l'aportació municipal en
6.142.100,-- pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 14.331.568.--pessetes, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informació pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el " Butlletí Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran
constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si
fos conegut, i en defecte mitjançant Edictes, podent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.

Sotmesa a votació es aprovada per 9 vots a favor del representants del PSC, PP i ERC i
amb 4 vots en contra de CiU i IC-EV.
26.- DECRETS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte dels següents Decrets de l'Alcaldia, per assabentar als reunits:
Decret 7/98.- En referència a l'anomenament de l'Auxiliar Administrativa Marisol Vidal
Valle, per a que faci les funcions de secretària del Consell Escolar Municipal.
Decret 8/98.- En referència a l'aprovació inicial de l'estudi de Detall de reordenació de
volums de l'illa delimitada pels carrers Rbla. de la Generalitat, Joan Maragall, Sant Roc i
Dr. Rubió i Sans.
Decret 9/98.- En referència a la declaració de be no utilitzable a la màquina
motonivelladora.
Decret 10/98.- Convocant el Ple de data 31 de març de 1998.
Decret 11/98.- Aprovant el calendari anyal de festes i vacances del personal administratiu
de l'Ajuntament per l'any 1998.
Decret 12/98.- Aprovant inicialment el projecte d'urbanització parcial d'un tram del carrer
Ponent.
Decret 13/98.- Sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 1997.
Es donen per assabentats.
27.- PRECS I PREGUNTES.El regidor en Ramon Prats suggereix que als Plens es llegeixi solament els acords i no la
part introductora de cada proposta, bona part del reunits ho veuen positivament considerant
que també es pot fer enlloc d'això una explicació de cada proposta.
El regidor en Miquel Querol s'interessa del tema de l'1% cultural, realitzant el Secretari una
explicació detallada de les gestions dutes a terme en aquest sentit.

El mateix regidor pregunta sobre si s'ha rebut subvenció pels danys realitzats per les
tempestes contestant el Sr. Alcalde que sí, per valor de 1.400.000 PTA.
Acte seguit el mateix regidor demana una explicació sobre els plecs de condicions tipus que
ha aprovat la Comissió de Govern, cosa que realitza el Secretari esmentant el contingut de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
Demana que es tapin els sots perillosos de la carretera de Sucs i pregunta sobre quin és el
pla previst sobre el tema. El regidor Miquel Abella explica que ja estan concertades les
empreses que ho faran d'immediat.
Pregunta si estan calculats els diners de l'enderroc dels fonaments que hi havia en el pati
on s'ha d'ubicar la Sala Polivalent, considerant que cal fer-ho. El regidor en Miquel Abella
dóna compte de les incidències hagudes en l'execució de l'obra que han encarit el seu cost
si bé assenyala que en aquest moment encara no estan avaluades.
Pren la paraula acte seguit el regidor Sr. Ibarz que fa les següents intervencions:
1ª Fa constar les queixes del veïns del camí dels Pedregals els quals demanen que s'obri al
pas i que es millori la rampa. El regidor Miquel Abella assenyala que ja hi passen els
tractors i detalla com es troba previst el tema, en el projecte que es va redactar durant la
legislatura passada. Assenyala també que s'ha compromès l'empresa adjudicatària per
millorar-ho.
El regidor en José Maria Doblas fa constar que quan va venir el Subdelegat es podia parlar
d'aquest tema.
El regidor Sr. Ibarz assenyala que ells van aconseguir el túnel de La Saira.
2ª Recorda la necessitat de solucionar el problema de la retirada de runes.
3ª Pregunta on s'han dipositat les runes dels solar on s'ha d'ubicar la Sala polivalent
contestant en Miquel Abella que a l'abocador de Sucs.
4ª Recorda al Sr. Alcalde que les mocions que es presentin en un termini de 3 dies cal
incloure-les en l'ordre del dia sense que pugui opta per treure una moció presentada per un
grup de l'oposició d'acord amb les regles de la democràcia i amb la Llei de Règim Local.
Finalment demana al Sr. Secretari que rectifiqui si no és així. El Secretari contesta dient
que qui ha de decidir el que s'ha d'incloure en l'ordre del dia del Ple es el Sr. Alcalde a la

vista dels expedients que se li presenten i de les mocions, distingint si són o no de la
competència del Ple, etc.
Pren la paraula el portaveu d'ERC recordant que amb motiu de la Comissió sobre el tema de
la variant, es va dir que es mantindrien els camins en perfecte estat durant les obres i també
un cop finalitzades.
El Sr. Alcalde dóna compte de les gestions que es faran properament per l'Ajuntament per
mantenir els camins transitables d'immediat.
En relació amb les propostes dels Plens considera que es farragós llegir-les totes si bé prega
que per deferència amb el públic es faci una explicació de cada punt.
En relació amb la querella contra el senyor Alcalde i Secretari fa constar que així com va
dir que si tirava endavant demanaria responsabilitats, ara manifesta que s'alegra que no hagi
prosperat.
Acte seguit fa constar que ha rebut una carta de CiU sobre el problema dels coloms,
preguntant si s'ha solventats el tema. A proposta de la regidora de Sanitat es dóna lectura a
la carta esmentada.
El regidor en Miquel Abella manifesta que s'han demanat informes a dues empreses i que
properament en vindrà una altra, assenyalant les dificultats que hi ha per poder aplicar les
solucions proposades per aquestes.
El regidor en Josep Ibarz fa constar diferents solucions al problema del coloms i assenyala
que caldria actuar en relació amb les cases abandonades que romanen obertes, doncs
milloraria bastant el problema.
Pren la paraula el portaveu d'IC demanant al regidor d'urbanisme que li indiqui en quin lloc
de les Normes Subsidiàries hi diu que es por actuar per compensació o per cooperació i
finalment també demana on hi diu que cal fer les tanques amb materials concrets .
El Sr. Alcalde fa al·lusió a la querella interposada contra ell per José Enrique Bellver,
assenyalant que el jutjat ha resolt que s'arxivi la causa per no haver-hi matèria delictiva.
Posa, acte seguit, a la consideració dels reunits que algunes persones que varen fer
manifestacions de cara a responsabilitzar-lo de fets inexistents, fóra convenient que
reconeguessin la seva confusió al fer-ho.

Finalment assenyala que no té massa sentit que es parli de despilfarro quan ha defensat els
interessos econòmics de la Corporació a costa del seu honor personal.
Esmenta també que el Sr. Bellver pretén retirar el judici civil per intentar arribar a un acord
sobre els seus honoraris.
No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 10 de la nit, aixecantse la present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

