ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL 13 DE NOVEMBRE 1997
NÚMERO 7
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
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 ordinària del Ple d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 18 DE
SETEMBRE DE 1997.
Acte seguit es dóna lectura de les esmenes a l’acta, que es presenten al Ple,
proposades pels regidors Sr. Miquel Querol Gisbert i Sr. Josep Ibarz Gilart.
Pren la paraula el regidor Sr. Ramon Prats, portaveu del PSC, manifestant que al criteri
del seu grup, l’acta cal aprovar-la tal com està redactada sense cap esmena, i considera
que s’han proposat recollir, en forma d’esmena, coses que no es van dir.

El regidor, portaveu de CIU, fa constar la seva disconformitat a les manifestacions del
portaveu del PSC, considerant que el que es proposa esmenar es per recollir
adequadament el que es va dir.
Sotmeses a votació les esmenes, votaren en contra d’aquestes els 6 regidors del PSC,
a favor els 4 representants de CIU i IC-EV i s’abstingueren de votar 3 regidors d’ERC
i PP.
Finalment es sotmet a votació l’aprovació de l’acta tal com està redactada, sense
esmenes, i és aprovada per 9 vots a favor dels representats de PSC, ERC i PP i 4 vots
en contra dels representats de IC-EV i CIU.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTÀRIES DE LA LOCALITAT
D’ALMACELLES AMB EL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE
L’ANOMENAT SECTOR SAU-8.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple de data 14 de març de 1997 es va aprovar inicialment la
modificació de normes subsidiàries de referència.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic en la forma reglamentària.
Vistos els articles 75 i concordants del Reial Decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol que
refon la normativa urbanística catalana i preceptes concordats, es proposa als reunits
els següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries i complementàries de planejament amb el canvi de qualificació
urbanística del sector SAU-8 que passarà a ser sòl no urbanitzable, àrea d’usos
restringit, recollides en el document tècnic signat pel Sr. Mariano Gomà Otero.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per la seva
aprovació definitiva.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor pels representants del
PSC, ERC i PP i amb 4 abstencions dels representants de CIU i IC-EV.

3.-PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS
ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS PER A 1998

I

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'increment del cost dels serveis municipals així com el major preu dels
béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la necessitat de
majors ingressos per l'erari municipal.
Atès que, a part de l'increment d' aquestes despeses, es produeixen altres com a
conseqüència de la creació de nous serveis i de la millora en la qualitat dels existents,
que la pròpia dinàmica municipal genera per satisfer les majors exigències de la
comunitat que amb el pas del temps es venen produint.
Atès que el finançament de les despeses dels serveis, tenint en compte la classe de
recursos que nodreixen la nostra hisenda local, es porta a terme fonamentalment
aplicant dos classes de tributs: impostos i taxes.
Es proposa al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals i ordenances
reguladores dels preus públics que a continuació es detallen:
O.F. núm. 1. Impost de béns immobles
L'article 7 queda redactat de la següent manera: El tipus de gravamen a aplicar per a
béns de naturalesa urbana serà el 0,5125% i el 0,88% per a béns de naturalesa rústega.
Per al càlcul del coeficient d’urbana s’ha partit de la base de considerar que l’Estat, tal
com preveu el projecte de la Llei de pressupostos de 1998, realitzarà una actualització
dels valors cadastrals d’un 2,1%.
Si la Llei de pressupostos de l’Estat per al 1998, realitza una actualització diferent del
2,1% dels valors cadastrals de l’IBI d’urbana, el coeficient abans fixat s’adequarà de
forma que la quota no quedi incrementada per damunt d’un 2,6% sobre la de 1997.
Així mateix, si es realitza una actualització diferent del 2,1% dels valors cadastrals de
l’IBI de rústega, el coeficient abans fixat per l’Ajuntament s’adequarà de forma que
la quota pel contribuent no variï.

Impost sobre activitats econòmiques
Fent ús de la facultat que estableix l’art. 88 de la Llei d’Hisendes Locals, es fixa en
1,62 el coeficient que s’aplicarà sobre la tarifa de l’impost fixada per l’Estat.
Per al càlcul d’aquest coeficient s’ha partit de la base que la Llei de Pressupostos per al
1998 que mantindrà les mateixes tarifes aplicables a l’exercici 1997. En el cas contrari
s’adequarà el coeficient de forma que la quota resultant sigui la mateixa.
O.F. núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
L'article 7.5 queda redactat de la següent manera: S'estableix un coeficient d'1,4455,
quedant el següent quadre de tarifes:
A) Turismes.
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 12 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
De més de 16 cavalls fiscals

3.035
8.197
17.307
21.558

B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

20.040
28.541
35.676

C) Camions
De menys de 1.000 Kg
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega
De 2.999 a 9.999 Kg
De més de 9.999 Kg de càrrega útil

10.170
20.040
28.541
35.676

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

4.250
6.680
20.040

E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per VTM
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 Kg de càrrega útil

4.250
6.680
20.040

F)D'altres vehicles
Ciclomotors i motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

1.062
1.822
3.643
7.286
14.574

O.F. núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
L'article 7 resta igual amb l'excepció del següent quadre que queda redactat:
Epígraf cinquè. Documents relatius al Serveis d'urbanisme.
1 Per cada expedient de declaració ruïna edificis
2 Certificació dels serveis urbanístics a instància de part
3 Informe sobre característiques de terreny o consulta per
edificació a instància de part
4 Expedient concessió instal·lació rètols i mostres
5 Per cada plànol presentat per particular i en cada memòria
d'obres subscrita per tècnic
6 Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o fracció
de plànol
7 Per còpies de plànols en expedient de concessió de llicència
8 Certificats del tècnic en valoració de danys i altres peritatges
sobre edificis
9 Consulta sobre ordenances edificació
10 Obtenció Cèdula Urbanística
Epígraf Vuitè. Altres Expedients o Documents.
Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament tarifa
Per fotocòpia ...................................

6.106
6.106
6.106
1.822
1.232
1.233
1.232
2.437
2.437
6.106

6.106
20

O.F. núm. 11. Taxa per recollida d'escombraries
L'article 6.2. queda redactat de la següent manera:
Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Epígraf tercer. Establiments alimentació
Epígraf quart. Establiments restauració
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils

6.923
21.168
6.923
10.476
10.476
9.407

Epígraf setè.Despatxos professionals

6.923

O.F. núm 9. Taxa de clavegueram
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
A) Habitatges
3.017
B) Finques i locals no destinats a habitatges
6.086
0.F. núm. 10. Taxa de cementiri
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
- Nínxols
Tram 1
86.485
Tram 2
86.485
Tram 3
86.485
Tram 4
86.485
Nínxols de la zona antiga 40.686
- Fosses Simples
Dobles

219.177
383.499

- Conservació
Nínxols
857
Fosses
1.822
O.F. núm. 12. Taxa per transport de carns
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Per cada kg de carn en còrpora, excepte les d'equí i els animals de toreig, i les seves
despulles, de boví, equí, llanar i cabrum .....................................
15
De porquí .....................................................................20
O.F. núm 16. Taxa per al desguàs de clavegueres particulars a la xarxa general
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients.
Les bases de percepció dels drets de gravamen la formarà l’import del valor de l'edifici
a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es determinarà per a
l'exercici 1998, mitjançant aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1.500
pessetes per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 668 pessetes per metre
quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en la proporció del
7,50 % sense que l'import de l'arbitri pugui ésser inferior a 14.462,--pessetes.

O.F. núm. 17. Taxa per a la connexió de preses d'aigua a la xarxa general de la
població
L'article 1 queda redactat de la següent manera:.
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la instal·lació de
preses d'aigua potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua potable, prenent com a
base l'import del valor de l'obra a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat,
estat, etc., que es determinarà mitjançant aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1.500
pessetes per metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó de 668 pessetes per metre
quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en la proporció del
7,50 % sense que l'import de l'arbitri, pugui ésser inferior a 14.462 pessetes.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de satisfer
per cadascuna d'elles, la quantitat de 14.997 pessetes.
O.F. núm. 18. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
L'article 5 queda redactat de la següent forma:
Per retirada i transport de cada vehicle:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de
3.540
característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars
8.484
O.F. núm. 19. Reguladora dels preus públics
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades
en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic.
Tarifa novena. Indústries del carrer i ambulants.
Fix............... 1.232
No fix .......... 1.609
Preu públic per la prestació de la màquina moto-nivelladora
Per cada hora ................... 6.427
Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Per cada hora .................... 3.322

Preu públic per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Per m.l. i semestre .............................. 890
Preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i
instal·lacions anàlogues.
S’aplicaran les següents tarifes:
PREUS ABONAMENTS TEMPORADA
Abonament familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

6.965,3.645,2.140,-

PREUS ABONAMENTS MENSUAL
Abonament familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

4.180,2.140,1.400,-

PREUS ENTRADES PISCINES
Dissabtes, diumenges i festius infantil
Laboral infantil
Dissabtes, diumenges i festius adult
Laboral Adult

215,135,455,245,-

SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats
pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler d'anuncis i inserció
d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a deliberació pren la paraula el portaveu de CIU el qual considera que essent
la inflació al voltant d’un 2 %, no es pot acceptar un augment mig d’un 4%, com es
proposa per a 1998, motiu pel qual votaran en contra.
Els representant d’ERC manifesta el seu vot en contra considerant, a l’igual que el
portaveu de CIU, que si la inflació es controla hem de respectar-la.

Pren la paraula el portaveu del PP, manifestant que l’augment que es proposa de l’IBI
de rústega passant del 0,80 al 0,88 per cent, suposa un augment de les quotes d’un
10%, augment que considera excessiu, encara que reconeix i valora la millora que
s’està realitzant en els camins. Finalment assenyala que els camins són d’ús general i
no solament per l’ús dels propietaris de finques i fa constar que al seu criteri fóra
millor no augmentar l’IBI de rústega. Únicament per aquest motiu el seu equip votarà
en contra.
El portaveu del PSC fa constar que l’augment que es proposa era per afegir, sobre la
recaptació de l’IBI de rústega, el cost extraordinari que estan invertint en l’arranjament
de camins.
El portaveu de CIU, considera que fóra millor augmentar la rústega, igual que la resta
d’impostos, assenyalant que els agricultors són els que més utilitzen els camins.
Acte seguit s’entra a comparar l’IBI de rústega en relació al que paguen en altres
municipis. Assenyalant-se també, que en anys anteriors es van passar diferents
exercicis sense augmentar la rústega.
El portaveu d’ERC, considera que es pot adoptar una postura intermèdia entre
augmentar el 10% i no augmentar res.
Acte seguit, a proposta del Sr. Alcalde, es varia el contingut de la proposta inicial, en
el sentit de que no es realitzi cap augment de l’IBI de rústega, respecte a l’exercici
anterior.
Sotmesa a votació la proposta que acaben d’esmentar és aprovada per 8 vots a favor
dels representants del PSC i PP, i amb 5 vots amb contra dels representants del CIU,
IC-EV i ERC.
4.- EXPEDIENT NÚMERO 7/97 DE SUPLEMENTS I
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB MAJORS INGRESSOS

CRÈDITS

“Atès a la conveniència d’ampliar els Serveis Urbanístics de les obres que es dirà.
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació les despeses que
comporta l’establiment dels esmentats serveis, habilitant les partides econòmiques
adients.

Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa finançada
mitjançant aportacions dels propietaris i, completant així el total finançament.
Atès que les bases d´execució del pressupost d´aquest Ajuntament, de 1997 i
concretament la base 12, regula els crèdits generats per majors ingressos.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i
els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril i, vist l´informe de l´Interventor
acctal. es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 7/97,
dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, generat per majors
ingressos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
360.10
CCEE- C/MARAGALL(tram CanigóDiputació)
360.11
CCEEC/S.ROC(
tram
CanigóDiputació)
761.00
Diputació, Vestidors Camp de Futbol
TOTAL

IMPORT
2.562.137
2.514.004
1.500.000
6.576.141

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA

511
511
452

CONCEPTE

601.17 Urb.C/Maragall tram
Canigó-Diput.
601.18 Urb. C/S.Roc(tram
Canigó-Diputació)
622.00 Casetes Vestidors
C.Futbol
TOTAL

Pressupost

7.258.89
2
7.258.89
2

Crèdit
extraord.i
SUPLEMENT
DE CRÈDIT

Modificació
per majors
ingressos

total crèdit

1.098.058

2.562.137

3.660.195

1.077.430

2.514.004

3.591.434

0

1.500.000

8.758.892

2.175.488

6.576.141 16.010.521

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 presenten reclamacions,
l´acord s´entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 9 vots a favor dels representats del
PSC, ERC i PP, i 4 vots en contra del representants de CIU i IC-EV.
5.EXPEDIENT NUMERO 8/97 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució del pressupost, el
règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament, que regula l'aprovació dels expedients de transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 8/97 mitjançant
transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de l'Ajuntament amb el
següent resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
111
22601
Atencions protocol·làries
121
21300
Reparació i manteniment
422
13100
Altres remuneracions
422
16000
Seguretat Social

Import
200.000
300.000
500.000
150.000

422
422
422
442
442
451
452
452
511
511
611

21300
21200
62200
13000
22600
21300
41000
62303
21000
60108
22708

Manteniment
Manteniment edificis
Edificis i construccions
Retribucions bàsiques
Canons
Manteniment
PATRONAT D’ESPORTS
Calefacció polisportiu
Manteniment
Travessia Mª Rúbies
Premi de cobrança
TOTAL

2.- FONS D’AMINORAR
Partida
Concepte
011
121

31000
12100

121
121
313
313
313

12000
62302
13100
16000
62200

INTERESSOS
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTÀRIES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
INVERSIÓ EINES
REMUNERACIONS PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL
AMPLIACIÓ RESID.AVIS
TOTAL

400.000
300.000
35.000
200.000
100.000
300.000
1.000.000
2.601.506
1.000.000
160.000
500.000
7.746.506

Import
1.146.506
2.200.000
2.000.000
1.000.000
500.000
200.000
700.000
7.746.506

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 presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat.”
En la fase de deliberació el portaveu d’ERC fa constar que, a diferència de l’anterior
proposta que anava destinada principalment a les partides d’urbanització i d’obres,
l’actual proposta es refereix a molts altres serveis, motiu pel qual s’abstindrà de votar,
atès que no ha pogut gestionar amb l’equip de Govern la seva conveniència.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor, dels representants del
PSC i PP, 4 en contra dels representants de IC-EV i CIU i 1 abstenció del representant
d’ERC.
6.EXPEDIENT NUMERO 9/97 DE CRÈDIT EXTRAORDINARIS PER
BAIXES DE PARTIDES.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vista la necessitat de consignar en el pressupost de la Corporació fonamentalment les
despeses que comporten l’establiment dels Serveis Urbans en els carrers que es diran i
la construcció del gimnàs en el col·legi públic.
Atès que l’esmentada despesa pot ser finançada d’acord amb la normativa vigent,
mitjançant la baixa de crèdits d’altres partides existents en el pressupost no
compromeses encara i que per tant són reductibles.
Vist el que disposa l’article 36 apartat 1.c del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril que
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en
matèria de pressupostos, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb els
crèdits del pressupost vigent que es donen de baixa amb el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida
Concepte
121
16204
ACCIÓ SOCIAL
422
62201
CONSTRUCCIÓ GIMNÀS
COL·LEGI
432
20300
LLOGUER LLUMS NADAL
511
60117
C/MARAGALL (Tram CanigóDiputació)
511
60118
C/S.ROC (tram Canigó-Diputació)
511
60119
C/URGELL
TOTAL

Import
100.000
2.007.928
250.000
1.098.058
1.077.430
2.533.407
7.066.823

BAIXES PARTIDES
Partida
451
41000
451
62200
511
60000
511

60001

Concepte
PATRONAT CULTURA
COBERT CASA CLARA
COMPRA TERRENYS
CAMPISTO
EXPROPIACIÓ C/SEGRIÀ
TOTAL

Import
2.266.823
1.000.000
1.800.000
2.000.000
7.066.823

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 presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor, dels representant del
PSC i PP, i 4 vots en contra del representants de CIU i IC-EV, i 1 abstenció del
representant d’ERC.
7.- EXPEDIENT NÚMERO 10/97 DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT DEL
PATRONAT D’ESPORTS FINANÇATS AMB MAJOR INGRESSOS.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atesa la resolució del President del Patronat d’Esports i el que disposa l’article 162 de
la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals i els articles 43 a 45 del Reial Decret
500/90 del 20 d’abril i vist l’informe de l’interventor accidental es proposa el següent
als presents:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de suplement de crèdit del Patronat
d’Esports número 10/97, finançats amb major ingressos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
40
Transferències
corrents
l’Administració General de l’Ens
TOTAL

de

IMPORT
1.000.000
1.000.000

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
452 221.00 Energia elèctrica
TOTAL

Pressupost Modificació per total crèdit
majors ingressos
1.000.000
2.800.000
1.000.000
2.800.000

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 presenten reclamacions,
l´acord s´entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels representant del PSC
i PP, i 5 abstencions dels representant de CIU, IC-EV i ERC.
8.- ACORD DE RENÚNCIA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS, DEIXANT SENSE EXERCITAR LA
RESERVA FIXADA PER LA LLEI 10/87 DE 15 DE JUNY.
Vista la comunicació del DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA COMERÇ I TURISME
DE LA GENERALITAT de data 1 d’octubre de 1997, en la que posen en coneixement
d’aquest Ajuntament que està en tràmit en aquell Departament la concessió
Administrativa pel subministrament de Gas GLP per canalització al terme
d'Almacelles i que d’acord al que estableix l’art. 6 de la llei 10/87 de 15 de juny de
disposicions bàsiques per al desenvolupament coordinat d’actuacions en matèria de
gasos combustibles se’ns notifica que la empresa REPSOL BUTANO SA. ha
sol·licitat la concessió administrativa esmentada.
Atès que la Llei 10/87 de 15 de juny faculta als Ajuntaments per fer la reserva prevista
en l’article 6è per tal de poder prestar el servei públic de subministrament de gas.
Atès que segons els interessos dels vilatans, de cara a obtenir l’esmentat
subministrament a un cost més reduït, es aconsellable no fer ús de la reserva
esmentada en el paràgraf anterior, deixant lliure al Departament d’Indústria de la
Generalitat per a atorgar l’esmentada concessió en relació al nostre municipi.

Vistes les disposicions legals vigents abans esmentades i els informes obrants en
expedient, així com el projecte de subministrament de GLP, presentant per l’empresa
REPSOL BUTANO, SA, pels reunits s’acorda:
PRIMER.- Renunciar a l’exercici de la reserva fixada per l’article 10/87 de 15 de
juny, amb la finalitat de que el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat pugui convocar i atorgar la concessió administrativa del subministrament
de Gas GLP per canalització al terme d'Almacelles.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat.
En la fase de deliberació el portaveu del PSC, realitza una breu explicació de les
circumstàncies que han motivat la present proposta assenyalant, entre altres coses, que
Almacelles està fora del mapa de gasificació del gas natural i que s’ha arribat a un pre
acord amb l’empresa REPSOL- BUTANO SA per a la instal·lació del gas GLP que
caldrà afinar en el moment de la seva signatura.
El portaveu de CIU considera adequat el canvi de filosofia per l’equip de Govern,
buscant la solució del gas a través de l’empresa privada, assenyalant que el seu grup
votarà a favor.
El portaveu d’IC-EV fa constar la seva abstenció, considerant que és bo que es presti
el servei, si bé al seu criteri hauria estat millor que el prestés l’Ajuntament com a
servei públic per obtenir un cost més econòmic.
El portaveu d’ERC manifesta el seu vot a favor, considerant que el servei del gas
suposa una realitat complexa que supera la capacitat Municipal.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor, dels representants del
PSC, CIU, PP i ERC i amb 2 abstencions dels representants de IC-EV.
9.-DETERMINACIÓ DEL SISTEMA DE COOPERACIÓ PER A LA GESTIÓ
DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 8 PREVISTA NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.Atès que les Normes Subsidiàries de Planejament preveuen la unitat d’Actuació
número 8, dins del sòl urbà.

Atès que no es preveu cap sistema d’actuació per a la gestió de l’esmentada Unitat
d’Actuació.
Atès que l’Ajuntament porta a terme la revisió del planejament pel que fa a
l’esmentada Unitat d’Actuació i es proposa gestionar-la a petició d’una part dels
propietaris afectats.
Vist el que disposa l’article 38, del Reglament de Gestió Urbanística, així com l’article
169, del Reial Decret Legislatiu 1/90, de data 12 de juliol, es proposa als reunits el
següent:
PRIMER.- Fixar el sistema de cooperació per a la gestió de la Unitat d’Actuació
número 8.
SEGON.- Exposar al públic l’expedient pel termini de 20 dies hàbils a fi que es
puguin presentar les al·legacions que es creguin adients.
En la fase de deliberació intervé el portaveu d’IC-EV el qual manifesta que, si be és
cert que és pot acordar la cooperació, les Normes Subsidiàries a diferència del que
diu la proposta, fixen el sistema de compensació com a regla genèrica per a la gestió
de les unitats d’Actuació, manifestant el seu vot en contra.
El portaveu de CIU fa constar el seu vot en contra per idèntics motius als al·legats pel
portaveu de IC-EV.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels representant del PSC
i PP i 5 vots en contra dels representants de CIU, IC-EV i ERC.
10- MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES ADJUDICAT A L’EMPRESA GERMANS CAMPISTÓ BARÉS,
SL
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que amb data 29 de març de 1988, en el qual l’Ajuntament d'Almacelles
adjudicava per concurs a Miquel i Xavier Campistó Barés, C.B, el servei de recollida
domiciliàries d’escombraries i transports a l’abocador per un període d’un any, de
conformitat amb el plec de condicions annex en l’esmentat contracte.

Atès que si bé es cert que inicialment aquest contracte es prestava sense l’existència de
contenidors amb un tipus de camió adequat a tal fi, posteriorment l’Ajuntament va
adquirir contenidors i el contractista, sense cap modificació de contracte, va continuar
prestant el servei a satisfacció de l’Ajuntament.
Atès que, com conseqüència del que s’esmenta en el paràgraf anterior i d’una nova
modificació de les circumstàncies de prestació del servei, consistent en l’obligació de
transportar les deixalles fins a l’abocador del Consell Comarcal del Segrià, a la
localitat de Lleida, l’empresa s’ha vist obligada a adquirir un vehicle més modern de
major potència i amb bona capacitat de compactació, tot el qual va obligar a l’empresa
a realitzar operacions bancàries, segons es manifesta a la memòria obrant en expedient.
Atès que, donada les circumstàncies expressades i tenint en compte que es realitzen
un 48 viatges mensuals, transportant-se unes 160 tones mètriques d’escombraries a
l’abocador de Lleida en l’esmentat període, la qual cosa, suposa un augment molt
elevat del consum de carburant i desgast proporcional del vehicle.
Atès que, com proposa l’empresa Campistó Barés SL, cal adquirir un vehicle nou de
més capacitat per portar a terme l’esmentada tasca de forma que, minvant el cost del
servei, es pugui mantenir el mateix preu del contracte i d’altra banda disposi el
municipi d’un camió petit per a la recollida dels carrers de menors dimensions.
Atès que, tal com acredita l’empresa, l’esmentat contracte s’ha prorrogat anualment,
actualitzant-se l’IPC, cosa incorrecta donada la forta inversió que ha de realitzar el
contractista per prestar el servei i atesa la necessitat de que existeixi una continuïtat en
els serveis públics de caràcter obligatori.
Vist el que disposa l’article 164 de la Llei 13/95 de 18 de maig sobre modificació dels
contractes de Serveis Públics i l’article 188 i següents del Reglament d’obres activitat i
Serveis Municipals que regulen la gestió indirecta dels serveis públics, es proposa als
reunits:
PRIMER: Fixar el termini d’execució del contracte Campistó Barés, SL en 8 anys, a
comptar a partir de la data del seu venciment anual de 1997, per tal de permetre
l’amortització de les inversions necessàries per la prestació del servei, tan les
realitzades com les projectades, sense que això suposi augment dels costos per
l’Ajuntament.
SEGON: Notificar aquest acord als adjudicataris als efectes adients.

Els portaveus d’IC-EV i CIU, fan constar la seva conformitat amb la proposta, atès
que el servei es bo i és una empresa local.
La proposta s’aprova per unanimitat.
11.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “MELCIOR
DE GUÀRDIA” (tram comprès entre el carrer Canigó i la Carretera de Sucs).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 33.4 de
la Llei d´Hisendes Locals fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra d´Urbanització
del carrer Melcior de Guàrdia (tram comprès entre els carrers Canigó i Carretera de
Sucs) tal com consten en els documents annexos en aquesta proposta.
SEGON: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 30 dies l´acord
anterior.
TERCER: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprovades.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor, dels representants de
PSC, PP i ERC i 4 vots en contra dels representant de CIU i IC-EV.
12.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE
LA UNITAT D’ACTUACIÓ COMPRESA PER L’ILLA DEFINIDA PELS
CARRERS GARCIA MORATO, SANT JORDI, SEGRIÀ I LA NOGUERA.
Es dóna lectura a la següent proposta:

Atès que, per acord del Ple de data 20 de maig de 1997, es va resoldre la rectificació
d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de referència.
Atès que, l’esmentat expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant la
inserció en el Butlletí Oficial de la Província de data 26 d’agost de 1997, i en el Diari
Segre, de data 13 d’agost de 1997, essent igualment notificat de forma individual als
propietaris afectats.
Atès que, s’ha produït l’al·legació presentada per la Sra. Maria Teresa Torruella
Justribó, registre d’entrada 20 de maig de 1997, que feia referència a l’acord
d’aprovació inicial de 31 de gener de 1997 la qual, un cop vists els informes tècnics
obrants en l’expedient, aconsellen la seva estimació parcial pel que fa a l’incís primer,
referit a la superfície de la finca, considerant-se correcta l’amidament existent en el
projecte de reparcel·lació que procedeix d’un estudi topogràfic, si bé ampliant
l’amidament recollit inicialment s’esten la finca d’aquesta interessada sobre la que
s’havia imputat al veí Sr. David Vidal.
Pel que fa a l’incís 2n. de l'al·legació també s’estima, corregint el nom dels titulars pel
que consta en l’escriptura.
En relació a l’incís 3r. es desestima atès que, la proposta inclosa en el projecte de
reparcel.lació recull adequadament la ubicació de la nova finca adjudicada que es situa
principalment sobre la finca anterior, sense que prevegi la normativa la necessitat
obligatòria de disposar de dos xamfrans.
Atès que, s’ha redactat amb posterioritat a les al·legacions un text refós, de data agost
de 1997, que recull la variació de línia de separació de les finques inicials propietat de
la Sra. Maria Teresa Justribó i altres, i la del Sr. David Vidal, adaptant-se les finques
adjudicades a aquesta variació.
Atès que un cop concedida audiència als afectats, en compliment de l’art. 84 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, no s’ha presentat cap tipus
d'al·legacions.
Vist el que disposa l’article 108 del Reglament de Gestió urbanística i l’article 147 del
Reial Decret legislatiu 1/90 del 12 de juliol, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’Execució delimitada per l’illa definida pels carrers Garcia Morato, Sant Jordi, Segrià

i la Noguera. El qual es troba recollit en el document tècnic, de data agost de 1997, un
cop estimades les al·legacions esmentades anteriorment.
SEGON: Desestimar part de l'al·legació primera i quarta de la Sra..Teresa Torruella
Justribó pels motius expressats anteriorment.
TERCER: El present acord es publicarà en el Butlletí oficial de la Província en el
Tauler d’anuncis i en uns dels diaris de més difusió de la província i es notificarà, així
mateix, de forma individualitzada als interessats.
QUART: Finalitzat l’expedient es redactarà l’acta final prevista en l’article 113 del
Reglament de Gestió Urbanística i s’inscriuran al Registre de la Propietat les noves
finques adjudicades, quedant cedits de dret a l’Ajuntament en ple domini i lliure de
càrregues tots els terrenys de cessió obligatòria, segons el planejament. Es faculta al
Sr. Alcalde perquè intervingui en la formalització de l’acord d’aprovació definitiva i
en la protocol·lització notarial d’aquest.
CINQUÈ: Aquest acord quedarà condicionat a l’aprovació definitiva de la
modificació de Normes Subsidiàries, en tràmit, pendents en la Comissió Provincial
d’Urbanisme. Així mateix queda condicionat a l’aprovació definitiva de la delimitació
de la unitat d’actuació i de la determinació del sistema de cooperació les que també
s’aproven definitivament en aquest acte, confirmant l’aprovació inicial realitzada en el
punt 16, de data 20 de març de 1997, atès que no hi ha hagut cap al·legació, quedant
recollides en el document tècnic, de data agost de 1997.
En la fase de deliberació el portaveu de CIU fa constar el seu vot en contra a l’igual
que en anteriors vegades.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor, dels representants del
PSC i PP, i 5 en contra dels representat de CIU, IC-EV i ERC.
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels següents decrets per assabentar als reunits:
Núm. 34/97 sobre la convocatòria en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia
18 de setembre de 1997.

Núm. 35/97 sobre l’aprovació inicial del nou col·lector al perllongament del carrer
Àngel Guimerà, per la nova connexió del sanejament del CAP d’Almacelles.
Núm. 36/97 sobre l’autorització, al Sr. Josep Moix Cosi, de canvi d’orientació
productiva de mares reproductores a engreix de porcs.
Núm. 37/97 sobre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de
l’exercici 1996.
Núm. 38/97 sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esports de l’Exercici 1996.
Núm. 39/97 sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Indesal de l’exercici
1996.
Núm. 40/97 sobre l’horari flexible en mitja hora cada dia, a la funcionària Sra. Marisol
Vidal Valle, per atendre les necessitats dels seus fills.
Núm. 41/97 sobre l’autorització, al Sr. Ramon Baradad Cambray, del canvi
d’orientació productiva de l’activitat de mares i engreix a engreix de porcs.
14.- PROPOSTA D’ACORD PLENARI EN RELACIÓ AL PROJECTE DE
LLEI DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
AMBIENTAL.
El Govern de la Generalitat ha presentat al Parlament de Catalunya el projecte de Llei
de la Intervenció integral de l’administració ambiental. En aquests moments, els
ajuntaments regulen les activitats amb el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses. Amb aquesta eina es pot garantir la convivència ciutadana i els
elements de tranquil·litat, seguretat i higiene que tots desitgem. El paper municipal és
bàsic tant per l’atorgament de la llicència, com pel control previ i “ex-post” del
projecte de l’activitat, imposant en el seu cas, les possibles condicions tècniques
correctores.
La proposta de la Generalitat té com a finalitat modificar substancialment l’actual
règim. Quasi totes les activitats queden excloses de l’àmbit de competència municipal,
provocant una indefensió, ja que es perd el principi de prevenció i es trenca el principi
europeu de subsidiarietat.

Els municipis no poden acceptar la supressió de la llicència municipal d’activitats, ni
que l’Administració de la Generalitat substitueixi els ajuntaments en una qüestió de
tanta transcendència i sensibilitat veïnal.
Davant d’això l’Ajuntament d’Almacelles, A C O R D A:
PRIMER: Manifestar el rebuig i desacord absolut amb el projecte de Llei de la
intervenció integral de l’Administració ambiental, actualment en tramitació
parlamentària, presentat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
SEGON: Sol·licitar al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya que modifiquin el projecte de Llei en el sentit següent:
a) Les sol·licituds de llicència per instal·lar una activitat es presentaran a l’Ajuntament.
b) La resolució final en el procediment, amb l’atorgament de la llicència, la dictarà
l’Ajuntament.
c) L’Ajuntament ha d’autoritzar la posada en marxa de l’activitat, mantenint les
competències de control, d’inspecció i de sanció.
d) Quan es recorri a entitats col·laboradores de l’administració, aquestes seran
supervisades per l’Ajuntament.
e) Les Oficines Municipals seran oficines de gestió ambiental unificada. És a dir,
l’Ajuntament ha de ser la finestreta única en aquesta matèria.
f) La sol·licitud de qualificació urbanística serà un tràmit previ al procediment de
legalització de qualsevol activitat.
g) Quan l’Ajuntament no disposi de mitjans tècnics suficients per a la valoració de les
incidències ambientals, podrà sol·licitar a les entitats supramunicipals els ajuts tècnics
o financers necessaris.
TERCER: Notificar el present acord al Conseller de Medi Ambient, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya.
En la fase deliberació el portaveu de CIU fa constar que fóra convenient conèixer
l’opinió de l’Associació Catalana de Municipis.
El portaveu d’ERC assenyala que l’important és el contingut del Decret.
El portaveu del PSC, destaca que la proposta s’encamina a potenciar les competències
municipals.

El portaveu de CIU fa constar que respecte el criteri del portaveu del PSC, si bé, el
troba contradictori amb la cessió de competències a la Generalitat que s’ha realitzat
amb el tema del gas en el punt 8è. de l’ordre del dia.
Sotmesa a votació la proposa és aprovada per 9 vots a favor, del PSC, PP i ERC, 2
vots en contra de CIU i 2 abstencions d’IC-EV.
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’ALMACELLES EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
L’any 1863 va arribar el ferrocarril a Almacelles. Juntament amb l’arribada de
l’aigua, l’any 1910, aquesta efemèride va significar per la vila el més gran dels
revulsius econòmics i demogràfics de la seva història. Però de dels anys 80 el tren ha
anat perdent viatgers: els horaris que la companyia RENFE oferia als usuaris no eren
els més adients, fet que sumat a l’escassa puntualitat del servei i a la competència
d’altres mitjans de locomoció va provocar que es suprimissin les parades a Almacelles.
De manera que RENFE s’ha ant despreocupant progressivament de les instal·lacions
de la seva propietat (“estació i magatzem de càrrega i descàrrega”) fins a l’actual
situació d’abandó total.
És per aquest motiu que el Grup Municipal de CIU proposa al Ple el següents
ACORDS:
1) Que per a l’any 1998 RENFE dediqui una partida pressupostària a l’inici de les
obres de reforma i millora de l’estació del ferrocarril d’Almacelles, així com els seus
accessos i el seu entorn, i elabori un pla de manteniment anual.
2)Que RENFE estudiï la possibilitat d’habilitar un tren en direcció a Lleida, que s’aturi
a Almacelles a primera hora del matí, sobre les 7 h. i un altre a les 21 hores del vespre,
ja què no hi ha altres mitjans de transport públic en aquestes hores.
3) Que RENFE estudiï la protecció de la via al seu pas per la població, com a mesura
de seguretat.
4) Que l’Ajuntament d’Almacelles programi alguna mena d’homenatge durant l’any
1998, amb motiu dels 150 anys d’existència del ferrocarril a l’Estat.
5) Donar trasllat de l’acord del Ple al Ministeri de Foment.
El portaveu de CIU, ampliant la proposta, fa constar que bàsicament el problema està
en el perill que suposa el mal estat de les instal·lacions, que caldria evitar. Assenyalant
també que cal intentar gestionar la resta dels altres acords que es proposen.

El portaveu d’ERC, manifesta que troba correcte el plantejament, si bé, veu difícil
aconseguir la millora del servei.
El Sr. Alcalde considera que la problemàtica de la manca de servei dels trens, és
deguda a que la major part dels trens d’aquesta via són regionals i per aquest motiu,
solament tenen parada a Lleida, assenyalant que està realitzant gestions per ampliar el
servei dels autocars de transports públic fins a Lleida. Finalment fa constar el vot en
contra dels representants del PSC.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 6 vots en contra, dels representants
del PSC, 5 vots a favor dels representants de CIU, IC-EV i ERC i amb 2 abstencions
dels representants del PP.
16.-ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN
SISTEMA
INTERCOMUNICAT
DE
REGISTRES
DE
LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atesa la convocatòria de la Direcció General de Serveis d’Informàtica, del
Departament de Presidència de la Generalitat aprovant un conveni marc, signat amb
data 17 de maig de 1997, per a la col·laboració entre les diferents administracions
públiques, per la progressiva implantació d’un sistema intercomunicat de registres de
les administracions públiques en l’àmbit de Catalunya.
Vista la conveniència d’agilitzar al màxim els tràmits dels ciutadans davant de les
administracions públiques i atès que l’adhesió que es proposa suposarà la possibilitat
de presentar davant de l’Ajuntament d'Almacelles qualsevol petició que vagi adreçada
a l’Administració de l’Estat o de la Generalitat, facilitant la tramitació al ciutadà des
d’una finestra única.
És per tot això que en aplicació del que disposa l’article 55.D de la Llei de Bases de
Règim Local que autoritza a prestar col·laboració i assistència a les altres
Administracions Públiques, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Adherir-se al conveni marc signat, pel Departament de la Presidència de
la Generalitat amb data 17 de maig de 1997 i publicat en el DOGC, de 10 de juny de
1997, i en el BOE de data 12 de juny de 1997, per a la col·laboració en la progressiva

implantació d’un sistema intercomunicat de registres entre les administracions
públiques .
SEGON: Trametre aquest acord a la Direcció General d’Informàtica
Generalitat.

de la

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
A proposta del Sr. Alcalde, per unanimitat s’inclou com a tema d’urgència la
següent moció presentada pel Grup Municipal de CIU:
En el Ple municipal de finals de l’any 1991, i a proposta de l’equip de govern, es va
aprovar per unanimitat de tots els grups del Consistori el primer Pla de Camins, amb
l’objectiu de promoure l’asfaltatge dels camins principals de terme a partir d’un acord
entre els representants municipals i del sector agro-ramader de la vila. L’acord preveia
l’asfaltatge dels camins d’Alguaire, d’Esplús, de Sant Joan, de Ventafarines i dels
Pedregals, per aquest ordre, determinat a través d’un sorteig. Durant el passat mandat
municipal es van asfaltar el tres primers camins, però els dos darrers han quedat
pendents i les obres que els afecten no s’han començat, malgrat que l’Ajuntament ha
aplicat contribucions especials als afectats.
El Grup Municipal de CIU proposa al Ple els següents
ACORDS
Que l’equip de govern inclogui en els pressupostos per al 1998 les partides necessàries
per l’asfaltatge dels camins de Ventafarines i del Pedregals.
El portaveu de CIU, fa un resum de la proposta, demanant que es compleixi el pacte
inicial a fi de no causar greuges comparatius per als veïns.
Pren la paraula el regidor d’obres Sr. Miquel Abella, manifestant que tres dies abans
de presentar-se la moció havia començat l’obra d’arranjament del camí de
Ventafarines, que a hores d’ara ja disposa d’un reg asfàltic.
Pel que fa a l’arranjament del camí dels Pedregals, assenyala que aquest quedarà
malmès pel trànsit de camions per la construcció de la variant i que caldrà variar el seu
traçat. Per aquest mateix motiu, el seu arranjament definitiu s’haurà d’ajornar.

El portaveu de CIU, fa constar que al seu criteri es va començar l’arranjament del camí
de Ventafarines, amb posterioritat a la presentació de la moció. El Sr. Alcalde ratifica
les manifestacions realitzades pel regidor Sr. Miquel Abella, assenyalant que tots els
camins, inclosos els que disposaven d’aglomerat es van deteriorant de mica en mica.
El portaveu d’ERC, fa constar el seu suport a la política de l’actual equip de govern,
pel que fa a l’arranjament de camins.
El Sr. Alcalde demana al portaveu de CIU, que retiri la moció, considerant els motius
manifestats, que dificulten el seu arranjament definitiu.
El portaveu de CIU fa constar que el camí dels Pedregals no s’acaba a la variant,
proposant l’aprovació de la moció.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 9 vots en contra, dels representants
del PSC, PP i ERC, 2 abstencions d’IC-EV i 2 vots a favor dels representats de CIU.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde, en primer lloc, demana als qui formulin precs i preguntes que
posteriorment les presentin per escrit al secretari, amb la finalitat de poder-les recollir
adequadament.
Precs formulats pel Regidor en Josep Ibarz:
1r.- Prega que s’estudiï la possibilitat de posar bancs i jardineria en l’entorn, comprès
entre el carrer Miquel Servet i la Rambla de la Generalitat, tal com s’ha fet en altres
llocs.
El Sr. Alcalde contesta que s’estudiarà.
2n.- Prega que aprofitant el fet d’haver-se urbanitzat els carrers de la República
Argentina i circumdants, es refacin les voreres de la Rambla.
El regidor d’obres Sr. Miquel Abella, contesta dient que ahir es van començar les
voreres de la zona i que es faran totes si és possible.
3a.- Prega que es netegin les cunetes del camí de Sant Joan, assenyalant que estan
embussades i que cal evitar que es trenqui l’aglomerat.
El portaveu del PSC manifesta que no és cert que s’hagi trencat l’aglomerat per culpa
de les cunetes i que això és un fet certificat pel Tècnic. Afegeix també, que l’aigua

baixa correctament per aquestes i això s’ha comprovat en pluges de 42 litres per m2.
El Sr. Ibarz demana que se li ensenyi, en el proper Ple, aquest informe del Tècnic.
4a.- Pregunta quants objectors té l’Ajuntament en l’actualitat. Contesta el regidor de
Joventut, en Francesc Torres, dient que són tretze.
5a.- Prega que en el proper Ple se li faciliti el cost dels vestidors del Camp de Futbol.
Contesta el Sr. Alcalde, dient que a les Oficines Municipals pot consultar les factures.
Precs i preguntes que formula el regidor en Miquel Querol Gisbert:
1a.- On està situat l’abocador de runes. Contesta el Regidor d’Obres Sr. Miquel
Abella, dient que no n’hi ha i que cal abocar-les en el de Torrefarrera.
2a.- Pregunta si està previst un nou abocador de runes. Contesta el Regidor Sr. Miquel
Abella que sobre aquest tema mana el Consell Comarcal del Segrià.
3a. Assenyala que a l’acta de la Comissió de Govern del 13 d’octubre de 1997, hi
havia una instància de LICO-TEC demanant la cessió d’una Ha. de terreny per a la
instal·lació d’una planta de tractament de purins, a la que es va contestar per part de la
Comissió de Govern dient que no s’havia trobat cap lloc. Sobre aquest tema, prega
s’expliqui quin era l’objecte d’aquesta instal·lació, quants lloc de treball es pretenia
crear, etc. El Sr. Alcalde contestant al prec, convida al Regidor Miquel Querol a la
reunió que tindrà lloc demà a la nit per tractar sobre aquest tema, amb un representant
del Departament del Medi ambient i assenyala que l’Ajuntament està en gestions per
aconseguir l’Ha. que sol·licita.
4a.- Pregunta quan s’iniciaran les obres dels habitatges que es construiran al voltant
del CAP.
El regidor Sr. Miquel Abella contesta dient que possiblement el mes vinent.
El Sr. Alcalde fa constar que cal acabar de concretar algun assumpte i assenyala que
precisament ahir hi va haver una reunió a Barcelona, en la que van prendre part la
Fundació Família i Benestar Social, l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
5a. Prega al regidor d’Obres que es faci reparar el fanal que hi ha situat al peu de la
bàscula, atesa la importància que té l’enllumenat de la zona.
6a.- Reitera la petició de l’any passat de que les escales i bancs del Cementiri es pintin,
per tal d’aconseguir la seva adequada conservació.

7a. Finalment, prega que es contestin les preguntes presentades a l’Ajuntament per
escrit.
El Sr. Alcalde, acte seguit, dóna lectura a les següents preguntes formulades per CIU:
a) Quin cost econòmic ha tingut per a l’Ajuntament la redacció del projecte de
Remodelació del Col·legi Pitàgores?.
b) Quin cost ha tingut l’adequació de la Plaça de l’antic col·legi de la Sagrada
Família?.
c) Quan pensen afrontar amb seriositat i ganes el projecte del Casal Cultural?.
El Sr. Alcalde fa constar que contestarà al proper Ple, si bé, assenyala que pels costos
que demanen, poden passar per Secretaria per a la seva informació.
Precs i preguntes del Regidor Sr. Jaume Arcaya Abós:
1a. Si l’obra que es fa a la zona de la bàscula és solament el moll de càrrega o
quelcom més, contesta el regidor d’obres que solament es fa el moll de càrrega.
2a. Partint de la base de que hi ha un abocador comarcal, considera que la petita runa
fóra convenient que es pugués deixar en el mateix municipi i demana que es gestioni
aquesta possibilitat.
3a. En relació al tema del Casal i la Sala Polivalent, pregunta si hi ha algun
posicionament.
Contesta el portaveu del PSC dient que es tractarà en el proper Ple.
4a. Pregunta com està el tema de la claveguera del CAP.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha fet el projecte i s’ha tramés al Consell Comarcal del
Segrià, que és l’entitat que s’ha de fer càrrec d’aquesta obra.
Precs i preguntes del Regidor Manuel Querol Llobet:
1a. Demana que es gestioni un sub abocador per a materials de construcció, és a dir
runes, per a la nostra sub-comarca.

El Sr. Alcalde després d’exposar la problemàtica que origina a l’abocament incontrolat
de runes, manifesta que s’intentarà de gestionar el què es demana.
Finalment el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent 3/4 d’onze del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

