ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
8
DE
MAIG
DE
2000.NÚMERO 4.-

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
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP ZAZURCA MONCLÚS
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERAS
SR. JOAN COLOM RIERA

Secretària Accidental: SRA. CARMEN JUSTRIBÓ ARNÓ

En Almacelles, essent les dotze hores i trenta minuts 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 de la Secretària Accidental Sra. Carmen
Justribó Arnó, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta
Corporació.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17 DE
FEBRER DE 2000.
Es dóna compte de les esmenes següents proposades per escrit pel grup de CiU a
l’acta de data 17 de febrer de 2000.
Esmenes:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afegir en el PUNT 10:

“El portaveu de CiU accepta la proposta de consens, sempre i quan es determini,
en quants dies desprès de la inauguració del Casal Cultural, es lliurarà els
despatxos.
El Sr. Alcalde manifesta que no es vol comprometre amb una data.
El portaveu de CiU manifesta que davant les poques garanties que ofereix el
govern municipal per poder habilitar aquests despatxos, CiU mantindrà la moció.”
PRECS i PREGUNTES:
En el primer paràgraf afegir:
“El portaveu de CiU demana al Sr. Alcalde …………… al portaveu del PSC-PSOE
perquè la pugui llegir.”
En el paràgraf:
-

Demana que es miri de netejar les instal.lacions del pavelló donat que es
comenta que hi ha mancances.

Cal que hi digui:
El portaveu de CiU manifesta “m’han comentat que les instal.lacions del Pavelló
estan brutes, parquet, lavabos…., bé que general el Pavelló necessita un bon
repàs, tot i que l’equip de govern té contractades dues persones per efectuar
aquest servei.
Què pensa fer l’equip de Govern per solucionar aquest tema?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Visa expressa que no s’accepten les esmenes ja que el contingut de l’acta
ha estat certificat pel Secretari, i això vol dir que és el que ha de constar.
El Sr. Ibars diu que acceptarà el resultat que es derivi de la votació.
Finalment s’entra a votar el contingut de les esmenes i són desestimades totes per
7 vots en contra dels regidors del PSC i PP i 4 vots a favor del regidors de CiU i 2
abstencions dels regidors d’IPA, restant així aprovada l’acta en el seu redactat
orginari.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE
L’EQUIPAMENT DEL CASAL.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 de juny de 1998, va aprovar
inicialment la modificació de normes subsidiàries de l’espai delimitat pels carrers
Major, Batlle Simó i Sant Jaume, que afectava a l’ordenació de l’equipament del
Casal.
Atès que la Comissió Provincial d’Urbanisme va informar sobre la conveniència
d’aprofitar aquella tramitació si bé assenyalant que fora més adient la redacció d’un
pla especial d’ordenació de l’equipament del Casal, cosa que ara realitza en el
present document.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Vist el que disposa l’ article 60 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol en relació a
la tramitació dels plans especials.
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER:Aprovar provisionalment el Pla Especial d’Ordenació de l’equipament del
Casal referit a l’espai delimitat pels carrers Major, Batlle Simó i Sant Jaume.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva “
El portaveu d’IPA, Sr. Doblas, fa constar que com no hi ha participat en el Pla
Especial d’Ordenació, votaran en contra de la proposta.
Sotmesa a votació s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del PSC, PP i CiU i
amb 2 abstencions d’IPA.
3.-APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE DOS HABITATGES
CONSTRUITS PER LA FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR.

SOCIALS

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que aquest Ajuntament ha tingut coneixement de les vendes efectuades per
la Fundació Família i Benestar Social, Fundació Privada, següent:

I)

A JOSÉ MARIA PELEGRÍ ALFÉREZ, dels habitatges entitat número 3.Vivenda planta baixa, porta tercera, escala A, de l’edifici situat en els carrers
Melcior de Guàrdia cantonada amb la carretera de Suchs, assenyalat el
primer d’aquests carrers amb els nombres 30 i 32.

II)

A ROSALIA MARSOL VILA, l’entitat núm. 11.- Vivenda planta baixa, porta
sisena, escala B de l’edifici situat en els carrers Melcior de Guàrdia
cantonada amb la carretera de Suchs, assenyalat el primer d’aquests carrers
amb els nombres 30 i 32.

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atesa la necessitat que l’Ajuntament aprovi la venda i renunciï al dret de tempteig i
retracte atorgats per l’article 21.3 del Reial Decret 2190/95 de 28 de desembre, es
proposa als reunits:
PRIMER: Donar-se per entes i aprovar amb renúncia, en quan sigui necessari a
executar els drets de tempteig i retracte, les adjudicacions i vendes dels habitatges
socials abans esmentats realitzades respectivament els dies 28 de desembre de
1999 i 18 de novembre de 1999.
SEGON: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents privats o públics que
siguin necessaris en l’execució d’aquests acords.”
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.- CONCERTACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER TAL DE FINANÇAR PART DE LES
INVERSIONS DE PRESSUPOST DE 2000.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el pressupost de l'exercici de 2000 preveu, entre els recursos que l'han
de nodrir la concertació d'un crèdit amb la finalitat de finançar les inversions
previstes en l'esmentat exercici.
Atès que d'acord amb el que disposa la Llei d'Hisendes Locals, en el seu article 49,
les corporacions locals poden concertar operacions de crèdit a mig i llarg termini
per a finançar les seves inversions.

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Vistos els informes de l'Interventor i el que disposa l'article 53 de la Llei 39/88 de 28
de desembre, es proposa als reunits ratificant la Comissió de Govern de 27 de
març de 2000, el següent:
PRIMER: Concertar amb l'entitat bancària seleccionada pel procediment negociat
sense publicitat un préstec a llarg termini per l'import de 127.000.000 Ptes., de les
condicions fixades en el plec de condicions.

SEGON:Aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació on es
detallen les característiques de l'operació creditícia.

TERCER: Convocar als possibles licitadors a fi de que en un termini de 10 dies
presentin les seves ofertes.

QUART: 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.

CINQUÈ: Delegar en la Comissió de Govern per l’adjudicació d’aquest contracte.

SISÈ: Determinar que aquest crèdit financiï les obres incloses en el Pressupost de
2000 relatives a la partida 451-622.02 (Casal Cultural) i 511-610.00 (Inversió de
reposició en infraestructura).
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més adient.”
Intervé el Sr. Ibarz per manifestar que: “amb coherència amb el nostre vot en la
sessió plenària del passat 17 de febrer, votarem en contra de la proposta. Vull
recordar que aquest vot va ser motivat per la falta de voluntat de l’equip de govern
d’arribar a un consens en els pressupostos.”

Tot seguit pren la paraula el Sr. Doblas d’IPA, per constatar que votaran en contra
de la proposta donat que la càrrega financera d’aquest Ajuntament és prou elevada
i ara augmentaria molt més.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 7 vots a favor del PSC i PP i 6 vots
en contra de CiU i IPA.

5.- PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
ENTRE ALMACELLES, GIMENELLS, PLA DE LA FONT I SUCS
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que els termes de Gimenells i Pla de la Font, Almacelles i els nuclis de
població de Sucs, agregats a Lleida, tenen en comú una massa foresta que
interessa conservar, havent-se rebut proposta per a iniciar tràmits amb els
Ajuntaments dels municipis expressats per a la constitució d’una Associació de
Defensa Forestal.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
És per això que es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Manifestar el recolzament i l’interès en la participació d’una Associació
de Defensa Forestal amb els municipis de Lleida, Almacelles, Gimenells i Pla de la
Font.
SEGON: Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per tal d’efectuar
proposta d’acord definitiva.”
Intervé el Sr. Ibarz per manifestar que:”El nostre grup celebrem aquesta iniciativa,
llàstima que no sigui de collita pròpia de l’equip de govern del nostre Ajuntament.
Clar que els temes del Medi Ambient no han sigut precisament un tema que
apassioni a membres del govern municipals. Aprofitant l’avinentesa sol.licitem a
l’equip de govern i més concretament al senyor Alcalde a recuperar la política Medi
Ambiental que va dur a terme l’equip de govern de la legislatura 1991-1995.
El Sr. Visa manifesta que en la 2ª legislatura ja va iniciar temes de Medi Ambient,
però que alguns Alcaldes no van seguir la iniciativa.
La proposta s’aprova per unanimitat.

6.- RESOLUCIÓ DE L’AL.LEGACIÓ PRESENTADA A L’ACORD D’APROVACIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2000.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer de 2000, va aprovar inicialment els
pressupostos de la Corporació, havent-se publicat l’anunci adient en el BOP de
data 4 de març de 2000, número 29 i en els taulers d’edictes.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Vista la instància presentada pel grup municipal de CiU de data 17 de març de
2000, realitzant al.legacions relacionades amb els pressupostos aprovats
inicialment amb data 17 de febrer de 2000.
Un cop examinada la reclamació i contrastada amb l’article 151.2 de la Llei
d’hisendes locals i demés normes d’aplicació i considerant que cap de les
al.legacions formulades pot tenir la naturalesa de reclamació al pressupost donat
que no s’amparen en cap dels motius que legitimen la presentació de
reclamacions.
Vist l’informe de l’Interventor Accidental de data 11 d’abril de 2000 i el que
disposen els articles 151 i següents de la Llei reguladora d’hisendes locals de 28
de desembre de 1988.
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Declarar que les esmentades al.legacions no tenen la naturalesa de
reclamació contra els pressupostos atès que no es basen en cap dels motius als
que s’ha fet referència anteriorment que són els únics que poden fonamentar una
reclamació contra el pressupost.
SEGON: Confirmar els pressupostos de la Corporació tal com han estat aprovats
inicialment.”
Pren la paraula el Sr. Ibarz, manifestant:
1) En primer lloc, per desestimar les al.legacions presentades pel nostre grup, cal
un informe jurídic del secretari-interventor, i signat per aquest. I amb una
argumentació clara i ben desenvolupada de la qual es pugui desprendre de
forma rotunda que les esmentades al.legacions estan fora de lloc.

Si l’equip de govern i el senyor Alcalde només es basen en aquest paper per
desestimar les nostres al.legacions, demostraran una clara actitud de prepotència i
de menyspreu cap al grup de CiU, que, no cal oblidar, també representem la
voluntat popular.
2) Tampoc hem pogut esbrinar si existeix informe d’intervenció sobre els propis
Pressupostos tal com estipula l’article 149.4 de la Llei d’Hisendes Locals.
El pseudo-informe pel qual es desestimen les nostres al.legacions diu que s’ha
tingut en compte per elaborar-lo un informe de l’interventor accidental de data 11
d’abril de 2000. Ens agradaria poder veure què diu aquest informe.
3) Segons la lectura d’article 151.2 de la Llei d’Hisendes Locals, la qual enuncia
els supòsits pels quals es pot presentar al.legacions al Pressupost, salta a la
vista que les propostes de CiU s’hi poden encabir totalment. Vull recalcar que
aquest article és l’únic en que es basa el pseudo-informe de l’alcaldia per
rebutjar les nostres al.legacions.
En aquest sentit l’article 151.2, en el seu apartat, ens diu que “Únicament podran
entaular-se reclamacions contra el Pressupost per no haver-se ajustat a la seva
elaboració i aprovació als tràmits en aquesta Llei”.
La nostra primera al·legació denuncia un endeutament que està per sobre dels
límits legalment permesos. Això no ho podem dir amb seguretat perquè manca
certificat del secretari on especifiqui quina és la càrrega financera que suporta el
nostre Ajuntament.
Aquesta falta d’informe sobre l’endeutament està vulnerant el procediment
d’elaboració del Pressupost, senyors regidors.
Concretament vulnera l’article 149 de la Llei d’Hisendes Locals, així com l’article
18.1 del Reglament que desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de
pressupost.
Aquest article 18.1 e diu que “al Pressupost caldrà adjuntar-li un informe
econòmico-financer, on s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels
ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per
atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament
dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del Pressupost”. Naturalment
senyor Alcalde, vostè no ha fet res de tot això.

Però més greu encara. Aquest mateix article també estipula que “en relació amb
les operacions de crèdit, s’haurà d’incloure en l’informe, a més del seu import, el
detall de les característiques i condicions financeres que es vulguin concretar, i es
farà una especial referència a la càrrega financera que pesi sobre l’Ajuntament
abans i després de la seva formalització”. Aquesta referència o informe sobre la
càrrega financera que pesa sobre l’Ajuntament, és el document que hem demanat
en vàries ocasions i que no se’ns ha fet arribar.
Crec que amb tot això que he dit queda sobradament provada la impunitat en la
què s’han elaborat aquests pressupostos i la falta de legitimitat dels mateixos ja
que no sabem la base fonamental:
La càrrega financera, l’endeutament d’aquest consistori.
Sense això, la resta és fer volar coloms, senyor alcalde.
4) La nostra al·legació número quatre, que es refereix a la falta d’especificació de
quin destí tindrà la previsió de 30 milions en concepte d’ingressos per la venda
d’un solar, també es pot encabir en aquest supòsit de no ajustar-se a l’elaboració
del Pressupost, als tràmits establerts per la llei. No es pot consignar una partida
pressupostària sense concretar quin serà el seu destí. La pròpia Llei d’Hisendes
Locals regula la necessitat de que s’adjunti un informe amb les inversions que es
tenen programades, i és aquí, també on s’ha d’especificar a quines inversions
s’aplicaran els 30 milions.
Pel que fa a l’al·legació 3ª., s’ajusta perfectament a l’apartat c, de l’article 151.2.
Aquest apartat diu que “podran presentar les al·legacions per ser de manifesta
insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades o bé
d’aquestes respecte a les necessitats per les que estigui previst”. És un reflex del
Principi d’equilibri pressupostari. És a dir, el Pressupost ha de quadrar, i, pel que fa
referència a l’Organisme Autònom de l’INDESAL, no es reflecteix la transferència
total que l’Ajuntament ha realitzat a aquest organisme municipal.
Finalment, pel que fa al Patronat Fantasma de Cultura, que apareix i desapareix
com la pròpia política cultural d’aquest Ajuntament, només esmentar que s’està
vulnerant l’ordenament jurídic, perquè no es poden tenir organismes aprovats
sense funcionament. Potser és difícil encabir aquest supòsit dins la regulació de les
al·legacions al Pressupost, però no obstant això, no deixa de ser una il·legalitat de
la normativa municipal.

Per tant, aprofitem les armes que se’ns permet per denunciar aquest fet i la greu
irresponsabilitat del senyor Alcalde i de l’Equip de Govern, que ni tan sols, tenen la
classe de guardar les formes.
Malgrat la seva actitud de menyspreu per l’oposició, senyor Alcalde, no ens
aturarem aquí, i denunciarem davant les instàncies que calgui aquesta falta de
transparència financera de l’Ajuntament d’Almacelles.
Tot seguit el Sr. Manuel Querol manifesta que és el Secretari-Interventor el que té
els coneixements jurídics i financers de l’Ajuntament, i ell ho ha informat.
El Sr. Visa ratifica que el Secretari és el tècnic en els Pressupostos.
Sotmesa a votació és aprovada per 7 vots a favor del PSC i PP, 4 en contra de CiU
i 2 abstencions d’IPA.

7.-APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT I DEL CONVENI DE CONDICIONS LABORALS DEL
PERSONAL FUNCIONARI.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el personal laboral d’aquest Ajuntament i el personal funcionari d’aquest
Ajuntament, han sol·licitat i proposat la redacció d’uns pactes de condicions
laborals que recull d’una forma concreta els drets que els hi són propis, d’acord
amb la normativa vigent.
Atès que després de diferents negociacions amb el personal d’aquest Ajuntament a
través dels seus representant sindicals s’ha procedit a consensuar els presents
pactes de condicions laborals a fi que siguin d’aplicació fins el 31 de desembre de
2000.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Vist el que disposa la Llei de representació de negociació col·lectiva del personal
laboral que regulen els Drets col·lectius de representació i defensa dels interessos
econòmics i socials d’aquestos, es proposa als reunits el següent:

PRIMER: Aprovar el pacte de condicions laborals d’aplicació al personal laboral de
l’Ajuntament d'Almacelles perquè sigui d’aplicació durant el període comprés entre
l’1 de gener de 2000 al 31 de desembre de 2000.
Aprovar el conveni de condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament
d’Almacelles perquè sigui d’aplicació durant el mateix període del paràgraf anterior.
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde per a la signatura dels presents pactes amb els
representats del personal laboral i funcionari procedint-se amb posterioritat a la
publicació d’aquest pacte en el taulell de personal de la Corporació.”
La proposta és aprovada per unanimitat.
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del ROF, el Sr. Alcalde, un cop
aprovats els assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, sotmet a consideració del Ple per raons d’urgència els següents
assumptes:
1) Donar compte del Decret de nomenament de Secretaria Accidental de
l’Ajuntament d’Almacelles.

2) Moció presentada pel grup de CiU, on demanen que es sol.liciti al Ministeri de
Foment estudiar mesures en les diferents entrades als camins d’Almacelles.

3) Adjudicació a Argentària d’una operació de prèstec per finançar inversions de
2000.
El Sr. Alcalde sotmet a votació la declaració d’urgència, i el Ple per unanimitat
declara la urgència:
DECRET 32/2000
Vista la baixa per intervenció quirúrgica del Secretari de l’Ajuntament d’Almacelles,
Ramon M. Cornellana Puigarnau.

Atès que no existeix personal a què fa referència l'article 34 del Reial Decret
731/1993 de 14 de maig, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració Local, amb habilitació de caràcter nacional.
HE RESOLT,
Primer: Nomenar Secretària Accidental de l'Ajuntament d'Almacelles, durant el
temps de duració de LA BAIXA per intervenció quirúrgica del titular Sr.Ramon
Mª.Cornellana Puigarnau, a la Sra. Carmen Justribó Arnó, funcionària de carrera
de la Corporació d'Almacelles que pertany a la subescala administrativa de l'Escala
d'Administracio General. Dita habilitació comprén les tasques administratives
ordinàries.
Pel que fa als informes preceptius es sol.licitaran al Servei
d'Assistència als Municipis del Consell Comarcal del Segrià de Lleida.
Segon: Donar compte d'aquest decret a la Subdirecció General de la Funció
Pública Local i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer: D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple de la Corporació en el
proper que es celebri.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES
El fet que hagi augmentat el volum de trànsit de la N-240 ha comportat un
creixement dels accidents de trànsit, els quals ha sigut en alguns casos tràgics.
Es lògic doncs, que aquests accidents hagin provocat inquitetud entre els veïns
d’Almacelels que per raons laborals es traslladen diàriament a treballar en els
camps o granges del Pla d’Almacelles, també hem de tenir present que són uns
quinze treballadors que desenvolupen la seva tasca laboral al Centre d’Assistència
de Sant Joan de Dèu.
Aquest inquietud ve motivada pel fet que tots aquests treballadors han de situar els
seus vehicles al centre de la Nacional, comportant així, un perill per la seva
integritat física i la de la resta dels usuaris de la N-240.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem els
següents acords al Ple:

PRIMER: Que l’equip de Govern sol.liciti al Ministeri de Foment estudiar mesures,
com raquetes en els diferents entrades als camins del Pla d’Almacelles, camí dels
Pouets, el de Tamarit i finalment el del Centre de Sant Joan de Déu.
SEGON: Donar trasllat de l’acord de Ple, al Ministeri de Foment i al responsable
del Centre d’Assistència de Sant Joan de Déu.
La proposta és aprovada per unanimitat.
ADJUDICACIÓ A ARGENTÀRIA D’UNA OPERACIÓ DE PRÈSTEC PER
FINANÇAR LES INVERSIONS DE 2000.
Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació de procediment negociat d’un contracte de
prèstec per finançar les inversions previstes en l’exercici 2000 segons el plec de
condicions aprovat per la Comissió de Govern de data 27 de març de 2000.
Vistes les ofertes presentades i l’acta d’adjudicació provisional de la Mesa de
contractació de data 17 d’abril de 2000.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
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 Comissió de Govern de 27 d’abril de 2000,
d’adjudicació pel procediment negociat la concertació del prèstec, acceptant la
següent oferta subscrita per ARGENTÀRIA amb les següents condicions:
1.- Quantia: 127.000.000 Pta.
2.- Tipus diferencial indexat al míbor, a l’any, revisió trimestral: 0,20%
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 inmobles 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.
Intervé el regidor d’IPA, Sr. Doblas, dient que votaran en contra donat que no han
participat en l’elaboració i adjudicació.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor del PP i PSC i 6 vots
en contra de CiU i IPA.
9.- PRECS I PREGUNTES.PRECS:
El Sr. Ibars fa les següents preguntes:
1) Hem pogut constatar que en els pressupostos de l’Ajuntament del 2000, existeix
una pòlissa d’assegurança per als regidors.
Pregunto: Aquesta assegurança cobreix també als regidors de l’oposició?
Prec: Voldria que fos lliurat una còpia a cada regidor.
L’Alcalde li explica que la pòlissa d’assegurança inclou tots els membres
corporatius, que sempre s’ha fet aquesta assegurança.

2) Faria un prec al Sr. Alcalde:
Sr. Visa abans de retraure alguna cosa al nostre grup, li pregaria que s’informés
correctament abans, faig referència a la sessió del 17 de febrer, quan vostè va
mostar un recull de premsa, que parlava d’una visita de Portuguesos Socialistes a
l’Ajuntament.
Sr. Alcalde a l’Estat Portugués tenen dos tipus de Socialistes, uns del Partit
Socialista del Sr. Suarez, és a dir, com vostè aquí, i uns altres que no tenen cap
relació amb els Socialistes pròpiament dit, que són els de PSD (Partit Socialista
Democristià).
Bé, crec que aquest aclariment pot ser instructiu.
El Sr. Visa manifesta que solament va comentar el que havia llegit a un article d’un
diari.

3)El passat 28 d’octubre de 1999 en sessió plenària vaig demanar a l’equip de
govern de “parxejar” el tram del carrer Sant Jaume, situat entre la Rambla
Generalitat i el Carrer Dr. Rubió.
Han passat 7 mesos, i no s’ha fedt res, vull recordar novament que en aquest
indret tenim una important activitat econòmica, per això insisteixo en que es tapin
els forats del carrer.
4) El passat 9 de setembre de 1999, vaig demaanr que es tornés a instal.lar el
panel d’informació viària al camí d’Esplús, un panell important per la seguretat dels
vianants. En aquell temps vaig pronosticar que l’equip de govern no l’instal.laria,
donat que no era el primer cop que ho sol.licitàvem. Vostè senyor Alcalde va
manifestar que era molt suposar, bé han passat 7 mesos i sembla que jo vaig
acertar en la pronosticació.
Prego novament que s’instal.li de nou aquest panell.

5)Abans de formular la pregunta en sí, deixin fer una petita exposició.
L’any 1994, l’equip de Govern presidit per en Josep Escuer va sol.licitar una
subvenció a la Diputació per l’arranjament de la casa del Clara. Aquesta subvenció
quedaria atorgada amb una quantitat de 2,5 milions.
Vostè, un cop arribar al govern municipal l’any 1995, demanaríeu a la Diputació un
canvi de destinació d’aquesta subvenció, més concretament per rehabilitar l’antic
col.legi Pitàgores.
Bé, al no executar les obres, ni demanar cap prorroga, any darrera any, com
tampoc presentar un segon canvi de destinació.
Aquesta subvenció de 2,5 milions ha prescrit.
Davant de tant lamentable situació de com duen a terme la gestió econòmica
d’aquest Ajuntament, CiU farem gestions davant els responsables de la Diputació,
per si es pot rescatar els 2,5 milions.
Vostè Sr. Alcalde que ha de dir-nos al respecte, i que pensa fer per recuperar
aquesta subvenció.
6) Varem presentar preguntes per escrit!

Així com en la sessió plenària del 17 de febrer vàrem demanar quin és el terreny
que voleu vendre, i quants metres de superfície té.
El Sr. Alcalde explica que s’ha emès informe al respecte pel Tècnic Municipal.
El Sr. Prats pren la paraula per especificar que el terreny està en la UA 4 i té una
superfície aproximada de 1.700 m.
PREGUNTES:
El Sr. Ibarz diu van formular una pregunta per escrit, però donat que no ha tingut
resposta la torna a formular:
1r. Sol.licita al Regidor d’Urbanisme que si és o no és correcte els xanflans entre el
C/ Canal i C/ Balmes on es construeixen vivendes unifamiliars. Aquesta qüestió
també l’han sol.licitat al Tècnic Municipal.
2n. Pregunta referent al camí de Sucs vell on s’hi estan construint unes naus,
perquè no s’ha lliurat l’informe tècnic que es va sol.licitar, als regidors de
l’oposició?
El Sr. Visa diu que el Secretari ja redactarà informe de totes les preguntes
formulades. Ara per ara, els serveis tècnics estan colapsats, donat el volum
urbanístic d’aquest Ajuntament, i l’inconvenient que suposa no poder tenir un tècnic
tota la setmana.
Pren la paraula el Sr. Torres, adreçant-se al Sr. Ibarz, per manifestar que en
referència a la subvenció per la Casa Clara i que va canviar-se per la rehabilitació
del Col.legi Pitàgores, va assistir amb el Sr. Alcalde a una reunió amb el President
de la Diputació on se’ls va comunicar que dita subvenció no estava prescrita, que
ja es justificarà i s’atorgarà per l’òrgan competent.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 14 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

