ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL 14 DE MARÇ DE 1997
NÚMERO 2 .ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. LOURDES FERRER ROCA
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 trenta 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 31 DE
GENER DE 1997.
Per unanimitat dels reunits s’aprova el contingut de l’acta anterior amb l’esmena que es
detalla acte seguit:
A) En el punt 10.En la primera de les intervencions, concretament en la intervenció del portaveu de CiU, on
hi diu:
“El portaveu de CiU manifesta que votarà en contra atès que tal ...”
Hi ha de dir:
“El portaveu de CiU manifesta que no està d’acord amb la proposta atès que tal ...”

2.APROVACIÓ
INICIAL
DEL
REFORMAT
A
D’ARRANJAMENT DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL.

LA

MEMÒRIA

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist el document de referència que té per objecte millorar la Memòria d’Arranjament de
Camins del terme municipal, adaptant-la a les necessitats imprevistes sorgides en l’execució
de l’obra.
Vist l’expedient tramitat al respecte i els informes obrants en l’expedient.
Vist el que disposa l’article 219 de la Llei municipal catalana i el que disposa l’article 38 del
Reglament d’obres i serveis de data 13 de juny de 1995, es proposa als reunits ratificant
l’acord de Comissió de Govern de data 16 de desembre de 1996.
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte anomenat “Reformat a la Memòria
d’Arranjament de Camins del terme municipal” de data octubre de 1996 amb un pressupost
de 18.112.652 PTA.
SEGON: Exposar l’expedient al públic pel termini d’un mes a fi de que es puguin presentar
les al·legacions que es creguin adients, restant l’expedient aprovat definitivament si es
certifica la manca al·legacions.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 9 vots a favor, 2 vots en contra dels regidors
d’IC-EV i 2 abstencions dels regidors de CiU.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL
CARRER “REPÚBLICA ARGENTINA”
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Aprovat inicialment per acord del Ple en sessió ordinària de data 15 de novembre de
1996, el repartiment de les quotes provisionals de contribucions especials per les obres
d´urbanització del c/. República Argentina (tram comprès entre els carrers Sant
Jordi i de l´Estació), i havent estat sotmès a exposició pública en el BOP núm. 152 de 7
de desembre de 1996; i atesa l´al.legació presentada pel Sr. Jordi Giribet Arfelis, en
qualitat de President de la Comunitat de Propietaris de l´edifici núm. 23, i estimant-se la
mateixa, segons informe tècnic obrant en l´expedient; s´ha procedit a confeccionar el nou
repartiment que compren els trams de carrer “A” (entre c/s Sant Jordi i G. Morato) i “B

(entre c/s G. Morato i de l´Estació), imputant als propietaris de cada tram les unitats
d´obra respectives.
Es proposa als reunits el següent acord.
PRIMER Aprovar definitivament la imposició i ordenació de contribucions especials per
l´obra d´urbanització del c/ República Argentina desglossat en els trams A i B.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris en
la forma següent:
1.- Tram “A” (comprès entre els carrers Sant Jordi i G. Morato):
a)- El cost previst de l´obra es fixa en 2..423.866,- pts. i el cost suportat per l´Ajuntament
és de 1.994.217,- pts.
b)- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris la de 1.696.700,- pts. equivalents al
85,08% del cost suportat, atès la naturalesa de l´obra.
2.- Tram “B” (comprès entre els carrers G. Morato i de l´Estació):
a)- El cost previst de l´obra es fixa 7.896.805,- pts. i el cost suportat per l´Ajuntament és
de 6.497.037,- pts.
b)- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris la de 5.527.744,- pts. equivalents al
85,08% del cost suportat, atès la naturalesa de l´obra.
Aquestes quantitats tenen el caràcter provisional. Finalitzada dita obra, si el cost real fos
major o menor que el previst es prendrà aquell a efectes de càlcul de les quotes,
assenyalant els subjectes passius i girant les liquidacions que procedeixin.
3.- S´aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volum edificable
de l´immoble (50% en cada cas).
4.- S´aprova la relació de propietaris dels immobles i les quotes individualitzades
resultants d´aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el mòduls aplicables.
5.- En el no previst en aquest acord, regirà l´Ordenança Municipal de contribucions
especials vigent.
TERCER.- Exposar aquest acord a informació pública en el taulell d´anuncis de
l´Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies, notificant-se
individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos conegut, i en
defecte mitjançant Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant aquest

Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge
del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 9 vots a favor i 2 vots en contra dels regidors
d’IC-EV i 2 abstencions dels regidors de CiU.
4.ARRENDAMENT DE LES FINQUES RÚSTEGUES MUNICIPALS,
PARCEL·LES CADASTRALS NÚM. 294, 295 I 296 DEL POLÍGON 5
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l’expedient tramitat per l’arrendament de les finques rústegues que es mencionaran,
seguint les peticions dels actuals conreadors i, per tal de fer produir els béns municipals
mitjançant el cobrament d’unes rendes.
Vist el que disposa l’article 72 i següents, del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals que
permet l’arrendament dels béns municipals, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Ratificar l’acord de la Comissió de Govern, de data 17 de febrer de 1997 i
aprovar els contractes d’arrendament de les finques rústegues que comprenen les parcel·les
294, 295 i 296 del Polígon 5, situades a la partida de la Pleta Major i adjudicades als
HERMANOS ARNÓ, SCP les dues primeres i a ANTÒNIA VIDAL BARADAD, la
tercera.
SEGON: Notificar aquest acord als arrendataris.”
Intervé el portaveu de CiU, preguntant quin és el procediment seguit per adequar l’IPC.
El Sr. Alcalde explica que fins ara no hi havia cap document i ara s’ha signat contracte
d’arrendament per un any amb els mateixos conreadors, seguint la seva sol.licitud.
D’aquesta manera considera el Sr. Alcalde que queda el contracte clar per ambdues parts.
El portaveu d’ERC pregunta si hi havia altres interessats, contestant el portaveu del PSC
que el contracte s’ha signat amb els mateixos conreadors que ja ocupaven les terres des de
feia anys.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

5.-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT VARIANT EL PARÀMETRES DE LA CLAU
8 DINS DE L’ÀMBIT DE LA UA-8.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que la Comissió Provincial d’urbanisme de data 19 de desembre de 1997 va aprovar
definitivament la modificació de les Normes Subsidiàries que variava la CLAU 8 en
l’àmbit de la Unitat d’actuació núm.8 la qual modificació tenia per finalitat adaptar els
seus paràmetres a l’Estudi de Detall que es tramitava conjuntament.
Atès que la Comissió Provincial d’urbanisme esmentada, per acord de la mateixa data va
resoldre: “no restar assabentada de l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament
d’Almacelles a l’Estudi de Detall de volumetria i alineacions i rasants de l’Unitat
d’Actuació número 8 per tal que la proposta s’ajusti al sostre màxim permès pel
planejament i es mantingui l’alçaria màxima de planta baixa i dues plantes pis en l’àmbit de
la zona 2”
Atès que per aquest motiu s’ha redactat la present modificació de paràmetres de la CLAU 8
en l’àmbit de la UA-8, els quals seran desenvolupats mitjançant un segon Estudi de Detall
modificant l’anterior que es tramita simultàniament.
Vist el que disposa l’art. 59 i preceptes concordats del Decret legislatiu 1/90 del 12 de juliol
que refon la Normativa Urbanística Catalana es proposa als reunits el següents:
PRIMER: Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries i
complementàries de planejament variant els paràmetres de la CLAU 8 dins de l’àmbit de la
UA-8 segons document tècnic redactat pel Sr. Miquel Torruella Molet de data febrer de
1997.
SEGON: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, per tal de què es pugui
consultar i, si s’escau, presentar al·legacions, quedant aprovat provisionalment per decret de
l’Alcaldia, si es certifica la inexistència d’aquestes.
TERCER: Publicar aquesta resolució al BOP, diari de la Generalitat i en un dels diaris de
més difusió de la província.
QUART: Notificar aquest acord als propietaris afectats.”
Pren la paraula el portaveu de CIU sol.licitant que el regidor d’Urbanisme expliqui el motiu
de la modificació.

Acte seguit el regidor d’Urbanisme manifesta que es va aprovar inicialment una
Modificació de Normes Subsidiàries recollint el parer dels propietaris la qual, seguint els
criteris de les normes aprovades l’any 1982, preveia que en un carrer de 15 metres
d’amplada eren permeses 3 alçades. Afegeix el regidor que la Comissió Provincial
d’Urbanisme, rectificant els criteris manifestats anteriorment, tal com ha passat altres
vegades, no ha acceptat la modificació d’alçades i per tant s’ha hagut de canviar novament
les normes subsidiàries, tal com es proposa, seguint els criteris de la Comissió Provincial.
Acte seguit pren la paraula el portaveu d’ERC, el qual manifesta que ja és coneguda la seva
posició en les modificacions puntuals de normes subsidiàries que es realitzen constantment.
Considera doncs que cal procedir a una revisió global de les normes escoltant les peticions
dels veïns.
El portaveu de CiU pregunta si caldrà abonar novament els honoraris d’aquesta modificació
de normes, contestant el Sr. regidor d’Urbanisme que solament es cobra una vegada.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per 8 vots a favor i 5 vots en contra dels regidors de
CiU, IC-EV i ERC.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL MODIFICAT EN L’ÀMBIT
DEL UA-8.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que, per acord del Ple de data 27 de setembre de 1996, s’aprovà definitivament
l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació núm. 8 d’alineacions i rasants.
Atès que, la Comissió Provincial d’Urbanisme, amb data 19 de desembre de 1996, va
resoldre no restar assabentada, de l’aprovació de l’Estudi de Detall abans referit a fi de que
la proposta s’ajusti al sostre màxim permès pel planejament i es mantingui l’alçària màxima
de planta baixa i dues plantes pis en l’àmbit de la zona 2.
Atès el nou document redactat seguint les prescripcions de la Comissió Provincial
d’Urbanisme, i vist el que disposa l’article 67 del text refós català en matèria urbanística, es
proposa als reunits el següent:
PRIMER: Deixar sense efecte i anular el document aprovat per acord del Ple de data 27 de
setembre de 1996, anomenat Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació núm. 8 (alineacions i
rasants).

SEGON: Aprovar inicialment l’Estudi de Detall modificat de la Unitat d’Actuació núm. 8,
de data febrer de 1997, redactat per l’arquitecte Miquel Torruella i Molet.
TERCER: Exposar l’expedient al públic per un termini de 20 dies, a fi que es puguin
presentar les al·legacions que es creguin adients, restant aprovats definitivament, per Decret
de l’Alcaldia, si es certifica la manca d’al·legacions.
QUART: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme, a fi que es doni per
assabentada de la seva tramitació.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 5 vots en contra dels regidors
d’IC-EV, CiU i ERC.
7- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “SANT JOSEP”.
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 Sant Josep 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.
QUART: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris un cop se´ls hi
notifiqui l´aprovació definitiva de l´acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”

El portaveu de CiU manifesta que votarà a favor atès que aquesta obra ja venia de l’equip
de govern anterior i considerant d’altra banda que el repartiment del 50 % dels costos als
propietaris és la forma correcta de fer-ho a diferència de com s’està fent actualment
imposant el 70 % dels costos als propietaris.
Sotmesa a votació s’aprova la proposta per unanimitat.
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LA XARXA D’AIGUA
POTABLE DEL PLA D’ALMACELLES A LA COMUNITAT DEL PLA.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vistes les bases signades per a l’Acció Concertada amb la Comunitat del Pla i en concret la
base vuitena, segons la qual l’Ajuntament es comprometia a entregar a la xarxa un cop
rebudes les obres del contractista adjudicatari.
Vist que ja s’ha finalitzat i liquidat l’obra de referència havent transcorregut el termini de
garantia des de la recepció provisional realitzada amb data 6 de març de 1994.
Atès que ja s’ha tramès l’acta de recepció definitiva a l’empresa URA RIEGO S.A. Es
proposa als reunits:
PRIMER: Aprovar l’acta d’entrega de l’obra i instal·lacions de la XARXA D’AIGUA AL
PLA a la Comunitat del Pla d’Almacelles la qual es compromet al seu manteniment i a
servir l’aigua als membres de la Comunitat i a d’altres usuaris que volguessin incorporar-se
a la xarxa en les condicions fixades en els seus Estatuts.
SEGON: Delegar en el Sr. Alcalde per a la seva signatura.”
El portaveu de CiU manifesta que votarà a favor per ser una obra important de l’anterior
equip de govern.
En la fase de votació la proposta s’aprova unànimament.
9.- APROVACIÓ INICIAL 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 - S.A.U. -8 Es dóna lectura de la següent proposta:

“Ateses les peticions dels propietaris del sector segons les quals consideren convenient que
sigui qualificat novament com a sòl no urbanitzable, per tal de destinar-lo a l’ús agrícola i
ramader.
Atès el termini transcorregut des de l’aprovació de les normes subsidiàries de planejament
l’any 1992 sense que s’hagi previst realitzar cap actuació en la zona referida.
Atès que ja existeixen suficients zones de sòl industrial desenvolupades i sense edificar cosa
que aconsella no seguir mantenint l’esmentada zona com a sòl apte per urbanitzar per l’ús
industrial.
Vist el que disposa l’art. 59 i concordats del decret legislatiu 1/90 del 12 de juliol i un cop
estudiat el document tècnic que serveix de suport de data gener de 1997 , es proposa als
reunit el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment 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 restringits.
SEGON: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, per tal de què es pugui
consultar i, si s’escau, presentar al·legacions, quedant aprovat provisionalment per decret de
l’Alcaldia, si es certifica la inexistència d’aquestes.
TERCER: Publicar aquesta resolució al BOP, diari de la Generalitat i en un dels diaris de
més difusió de la província.
QUART: Notificar aquest acord als propietaris afectats.”
El portaveu d’IC-EV demana al regidor d’Urbanisme si vol explicar el fonament de la
proposta, cosa que realitza aquest acte seguit manifestant que la zona de referència en les
Normes Subsidiàries està prevista com a reserva de sòl industrial, si bé els cinc propietaris
afectats han sol.licitat que es reclassifiqui. Un cop estudiada la petició, i consultat amb la
Comissió Provincial d’Urbanisme s’ha vist convenient de fer el canvi que es proposa per tal
d’aconseguir que els propietaris puguin realitzar l’ús agrícola i ramader sense cap limitació.
El portaveu d’IC-EV manifesta els seus reparos perquè es pugui acceptar aquest canvi.
Considerant dur el pas a sòl no urbanitzable.

El portaveu d’ERC considera justa la petició dels veïns estimant que és beneficiós i natural
per ells el que demanen. Malgrat això afegeix que el seu vot seria ordinàriament en contra
per ésser una modificació puntual de Normes Subsidiàries, si bé creu que a través de la
moció que desprès es presentarà al Ple per revisar les Normes Subsidiàries es podria
solventar igualment el tema. Per aquests motius manifesta que s’abstindrà de votar.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 5 abstencions.
10.- ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT I PER SUBHASTA DE
L’OBRA TITULADA “URBANITZACIÓ DEL CARRER REPÚBLICA
ARGENTINA (URBANITZACIÓ PARCIAL DEL TRAM ENTRE ELS CARRERS
SANT JORDI I DE L’ESTACIÓ) I GARCIA MORATO, SANT JORDI I NTRA.SRA.
DE MONTSERRAT (URBANITZACIÓ PARCIAL DEL TRAM ENTRE ELS
CARRERS BARÓ D’ESPONELLA-RAMBLA I DR. AGUSTÍ-RAMBLA”.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l’acord municipal de data 31 de gener de 1997, on s’aprovà el plec de clàusules
administratives per a la contractació.
Vista la proposta que formula la Mesa de contractació i els Serveis Tècnics, respecte a
l'adjudicació per subhasta amb procediment obert de l'obra, titulada “Urbanització del
carrer República d’Argentina (urbanització parcial del tram entre els carrers Sant Jordi i
de l’Estació) inclosa en el Pla únic d'obres i serveis, any 1997, pel que fa al programa
general i Garcia Morato, Sant Jordi i Ntra. Sra. de Montserrat (urbanització parcial del
tram entre els carrers Baró d’Esponellà-Rambla i Dr. Agustí-Rambla.
Atès el que disposen els articles 83 i 84 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, es proposa als reunits:
PRIMER: Adjudicar la subhasta pública realitzada per a l'execució de l'obra titulada
“Urbanització del carrer República d’Argentina (urbanització parcial del tram entre els
carrers Sant Jordi i de l’Estació) inclosa en el Pla únic d'obres i serveis, any 1997, pel
que fa al programa general i Garcia Morato, Sant Jordi i Ntra. Sra. de Montserrat
(urbanització parcial del tram entre els carrers Baró d’Esponellà-Rambla i Dr. AgustíRambla, a MATECO, SA. pel preu de 39.950.000,- pessetes, (Trenta-nou milions noucentes cinquanta pessetes)amb subjecció al plec de condicions i al projecte aprovats.
Fixar el termini d’execució de l’obra tal com segueix:
1a. Fase: c/ República d’Argentina

INICI DE L’OBRA: 1 d’abril de 1997
FINALITZACIÓ: 1 de juny de 1997
2a. Fase: que inclou la resta dels carrers contractats
Haurà d’estar finalitzada el 15 de juliol de 1997
S’haurà d’iniciar tan aviat com es pugui.
SEGON: Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils després de
la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en
1.883.042,- (Un milió vuit-centes vuitanta-tres mil quaranta dues pessetes).
TERCER:. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida adient del pressupost, en fase
d’aprovació, de l'exercici 1997.
QUART: Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li comuniqui subscrigui el
contracte administratiu corresponent.
CINQUÈ: Complir el que determina les bases d'execució del Pla esmentat, enviant a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, en el termini de deu dies, el
document acreditatiu d'aquesta adjudicació, acompanyant-hi una còpia de l'acta.
SISÈ: Facultar l'alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari en relació
amb aquest acord.”
Intervé el portaveu de CiU qui manifesta que votarà a favor atès que és una obra
adjudicada per subhasta que és el procediment que sempre ha defensat.
El portaveu d’ERC manifesta que votarà a favor seguint la norma fixada pel seu grup
en el tema d’arranjament de carrers i prega que es vigili a l’empresa que executi l’obra
a fi de què mantinguin els carrers accessibles al màxim per als veïns.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor i 2 vots en contra dels
representants d’IC-EV.
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte del següents decrets per assabentar als reunits:
- Núm. 2/97, sobre convocatòria de sessió extraordinària de Ple de data 31 de gener de
1997.

- Núm. 3/97, sobre convocatòria del concurs ordinari per a les provisions de les places de
Secretaria i Vicesecretaria de l’Ajuntament d’Almacelles, actualment vacants.
- Núm. 4/97, sobre la sol.licitud al Col·legi de Secretaris-Interventors del nomenament d’un
secretari de 2a. categoria entrada o superior com a membre del Tribunal de valoració de les
proves.
- Núm. 5/97, sobre enderroc de l’edifici municipal de les monges situat en el c/ Major núm.
36.
12.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT
D’ALMACELLES CORRESPONENT A L’EXERCICI 1995 I EL COMPTE
GENERAL DELS ORGANISMES AUTÒNOMS “PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS” I “PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS”.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Havent-se confeccionat el Compte General de l'Ajuntament d'Almacelles corresponent a
l'exercici 1995 integrat pels estats i comptes anuals previstos a la base 416 de la instrucció
de comptabilitat i els annexes dels estats anuals, així com el Compte General dels
Organismes Autònoms " Patronat d'Avis " i " Patronat d'Esports ".
I havent estat informat favorablement per la Comissió de Comptes en sessió celebrada el dia
31 de gener de 1997, i exposat al públic mitjançant edicte inserit al BOP núm. 17 de data 8
de febrer de 1997, i d’acord amb allò que estableix l’art. 193 de la LRHL, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles corresponent a
l’exercici 1995, integrada pels estats de comptes anuals previstos en la base 416 de la
Instrucció de Comptabilitat, així com el Compte General dels OOAA “Patronat d’Avis” i
“Patronat d’Esports” exercici 1995.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Tribunal de Comptes, als efectes oportuns.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més adient.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor i 4 abstencions corresponents
als membres dels grups de CiU i IC-EV.
13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 1997 I LES SEVES BASES

D’EXECUCIÓ. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA
PLANTILLA DE PERSONAL.Es dóna lectura a la següent proposta:
“Havent-se confeccionat el Pressupost General per a l'any 1997 integrat pel pressupost de
l'Ajuntament i els dels Organismes Autònoms " Patronat Municipal d'Esports ", "Patronat
Municipal d'Avis" i “INDESAL” i Patronat de Cultura, que presenten el següent resum per
capítols:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V
VI

VII
IX

PESSETES

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS
ALINEACIÓ
D’INVERSIONS REALS
TOTAL
B) OPERACIONS DE CAPITAL
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

114.177.858
12.085.000
83.430.383
93.900.000
4.391.997
10.000
307.995.238

1.829.417
39.697.846
41.527.263
349.522.501

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL

101.805.500
92.248.000
12.450.000
25.318.823
231.822.323

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

96.750.178
20.950.000
117.700.178

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

349.522.501

PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
III
4
V

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

25.591.000
1.000.000
1.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

26.592.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
VI

REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS
I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
INVERSIONS REALS

16.562.000

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

26.592.000

9.530.000
50.000
450.000

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
IV
V

PESSETES

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

12.492.000

TOTAL D'ESTAT
D'INGRESSOS

12.493.000

1.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II

REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS
I SERVEIS

2.450.000
4.927.000

III
IV
VI

DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

6.000
3.900.000
1.210.000
12.493.000

PATRONAT INDESAL
ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
III
IV

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES
CORRENTS

780.000
4.220.000

TOTAL D'ESTAT
D'INGRESSOS

5.000.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II

REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS
I SERVEIS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

50.000
4.950.000
5.000.000

PATRONAT DE CULTURA
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS

PESSETES

IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

2.366.823

TOTAL D'ESTAT
D'INGRESSOS

2.366.823

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
IV

REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS
I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

740.000

1.055.000

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

2.366.823

571.823

PRESSUPOST CONSOLIDAT
CAPÍTOLS PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST
PRESSUPOST TRANSF. PREESUPOST
AJUNTAMENT PATR.ESPORTS RESID.D'AVIS INDESAL
CULTURA INTERNES CONSOLIDAT
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
TOTAL:

101.805.500
92.248.000
12.450.000
25.318.823
0
96.750.178
0
0
20.950.000
349.522.501

2.450.000
4.927.000
6.000
3.900.000
0
1.210.000
0
0
0
12.493.000

16.562.000
50.000
740.000
9.530.000 4.950.000
571.823
50.000
0
0
0
0 1.055.000
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
19.178.823
0
0
0
0

0
26.592.000 5.000.000 2.366.823 19.178.823

121.607.500
112.226.823
12.506.000
11.095.000
450.000
97.960.178
0
0
20.950.000
376.795.501

I vist l’expedient en el qual consta la documentació a que fan referència els articles 147 i
149 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Es proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General i demés per a l’exercici 1997, integrat
pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix a la quantitat de 349.522.501,-pessetes i els
dels organismes autònoms “Patronat Municipal d’Esports” per una quantitat de 12.493.000,pessetes i “Patronat Municipal d’Avis” per un import de 26.592.000 pessetes, i “INDESAL”
per una quantitat de 5.000.000 pessetes i “ Patronat de Cultura” per una quantitat de
2.366.823 pessetes el seu estat de consolidació que ascendeix a la quantitat de 376.795.501
,-pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats en l’annexe de personal
Quart: Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
d’aquesta Corporació, pel termini de 15 dies durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, publicantse l’aprovació difinitiva del mateix, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè: Trametre simultàniament a l’enviament del corresponent edicte al Butlletí Oficial
de la Província còpia del pressupost definitivament aprovat al Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d’Economia i Hisenda, Delegació a Lleida, en
compliment d’allò que assenyala l’art. 150 LRHL, 20 del RD 500/90 de 20 d’abril.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més adient.”
El regidor d’Hisensa exposa en primer lloc que el pressupost actual no té grans variacions
respecte als anteriors pel que fa a les despeses corrents i assenyala que el Pla d’Inversions
ascendeix a la xifra aproximada de 96 milions de pessetes, passant acte seguit a detallar
cadascúna de les partides que integren aquest capítol.
Finalment assenyala que es preveu sol.licitar un crèdit per import de 39.697.000 PTA.
Pren la paraula acte seguit el portaveu de CiU qui manifesta que pel que fa a les inversions a
l’igual que a l’exercici anterior la meitat de les coses previstes són més o menys despeses
normals de funcionament.
Pel que fa al capítol de personal assenyala que es va apujar considerablement l’any 1996 i
s’ha tornat a apujar actualment estimant que l’import total d’aquest capítol és excessiu per
la capacitat econòmica d'Almacelles. En relació a les despeses per cultura per import d’uns
2.600.000 PTA i un cop analitzades les partides que l’integren manifesta que no sap si n’hi

haurà cap que sigui pròpiament de cultura. D’altra banda les despeses per cultura no tenen
cap comparació amb els 12.000.000 PTA destinats a esports o els 12 o 14 milions destinats
a festes.
En definitiva conclou l’esmentat portaveu que el pressupost té els mateixos defectes que
l’any 1996 agreujats, i que per aquest motiu votarà en contra perquè no és prou bo per al
poble.
El portaveu d’IC-EV fa constar que votarà en contra atès que no veu cap signe d’imaginació
en el pressupost i considera que aquest és un pressupost de funcionari i no un pressupost
polític amb una filosofia determinada.
Assenyala també que es torna a anar al crèdit sense l’existència de cap inversió important,
tenint en compte que per finançar les obres la part més forta la suporten els contribuents en
uns casos en el seu 70% i en altres en el 80% del cost.
Finalment considera que és un mal pressupost i serà un mal compte de resultats.
El portaveu d’ERC considera que el pressupost és un punt bàsic de tot l’any i que és el que
marcarà la línia de gestió de l’Ajuntament. Assenyala que el seu grup ha estudiat
sèriosament el pressupost que es proposa i no obstant la voluntat d’ERC manifestada en
moltes ocasions de donar suport a l’equip de Govern, recolzant-lo en tot el que s’ha pogut
com per exemple en el tema de camins, de carrers, etc. , no els satisfà el pressupost
presentat per moltes raons afegeix que no detalla per no allargar-se però globalment si que
es pot dir que la inversió, tal com han dit altres grups, és escassa i dilüida. Considerant que
caldria invertir més en cultura, reparació de façanes, parcs, etc.
D’altra banda assenyala el mateix regidor que la tendència actual és anar a l’endeutament.
Finalment conclou que votarà en contra perquè no és el pressupost esperat.
El portaveu del PP fa constar que votarà a favor i assenyala que l’any passat algun grup
també va dir que era un pressupost amb manca d’imaginació, que no contentaria al poble,
etc. Però el cert és que ells han fet un sondeig i han vist que la gent està força contenta i han
trobat perfecte el pressupost. Per aquest motiu votaran a favor del pressupost.
Pren la paraula el portaveu del PSC i regidor d’Hisenda el qual manifesta, aludint a les
paraules del portaveu d’IC-EV, que és evident que no poden tenir la mateixa imaginació,
doncs si així fos s’haurien presentat junts.
Igualment fa constar:
Que no s’imposen Contribucions especials en uns carrers al 70% i altres al 80%, si no que
tots són al 70% per ser aquesta una línia marcada pel equip de Govern.
Que pel que fa a l’al.lusió de que el pressupost preveu poca inversió la considera incoherent
atès que no es pot, al mateix temps, invertir i no demanar diner al banc.

Que l’endeutament actual és aproximadament d’un 13%, cosa que no espanta si no que és
perfectament soportable.
En conclusió manifesta que els criteris realment utilitzats per votar a favor o en contra del
presupost són de caràcter polític, assenyalant que, als Grups d’IC i C.I_U se’ls va donar
l’oportunitat dutrant quatre anys i al final d’aquells pressupostos tant imaginatius la gent va
dir, prou. Afegeix els regidor que l’oportunitat ara es del PSC i d’aqui quatre anys ja els
castigaran.
Acte seguit pren la paraula, per al.lusions el portaveu d’IC el qual referint-se al Regidor
d’Hisenda manifesta:
Que s’ha contestat el mateix Regidor en relació a la lleugereça per anar al crèdit, atès que
resulta que l’única inversió important es en carrers i aquest costos els abonen
majoritariament els propietaris resultant clara, doncs, l’incoherència.
Que voldria que pel bé d'Almacelles en aquests quatre anys, votin al que votin, es fes un
inversió al voltant de mil milions de pessetes com van fer ells, sense incrementar, la càrrega
finançera.
Acte seguit intervé el portaveu de CIU adrençant-se al Regidor d’Hisenda i manifesta:
Que no s’ha contestat el que havien dit.
Que si és cert que ara tothom paga per Contribucions Especials el mateix 70% del cost,
també és cert que abans tothom pagava el mateix 50% del cost.
Que actualment no paguen el mateix els propietaris d’un carrer fet per Administració i mal
comptat, que els propietaris d’un carrer contractat per un altre sistema.
Que ja és la vegada que fa vuit o més que es refereix al resultat de les eleccions, essent
innecessari que ho recordi constanment.
Finalment manifesta que ja es veura el resultat del saldo que donarà la seva gestió, tal com a
dit el Regidor Sr. Doblas, i assenyala que la història jutjarà a tothom i el ficarà al seu lloc.
Intervè a continuació el Regidor d’Obres, Miquel Abella, contestant al portaveu de CIU que
si al.lega el fet que estan mal comptades les obres fetes per administració cal que ho

demostri, assenyalant que ja ha repetit diferentes vegades aquest tema, que ja caldria deixarlo tancat.
El Regidor portaveu de CIU manifesta que ja ho va demostrar en el seu moment.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 5 vots en contra dels
representants dels Grups de CIU, IC-EV, i ERC.
14. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC INSTANT AL GOVERN DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A REDUIR NOTÒRIAMENT EL TEMPS
MITJÀ DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS DE CAPITAL ATORGADES
ALS ENS LOCALS, ADEQUANT-LO A LES EXIGÈNCIES PREVISTES PER LA
LCAP.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que la Llei 13/1335 de 18 de maig, de contractes amb les administracions Públiques
(BOE núm. 119 de 19 de maig), en endavant LCAP, en el seu article núm. 100 preveu que
les administracions públiques hagin de fer efectiu el pagament dels seus contractes dins els
dos mesos següents a l’expedició de les oportunes certificacions d’obres o dels
corresponents documents acreditatius de la realització total o parcial del contracte.
Atès que els governs locals de Catalunya veuen supeditades les seves inversions,
principalment en Obra Pública, a les subvencions de capital que puguin obtenir de les
Administracions Públiques superiors, especialment de la Generalitat de Catalunya.
Vist que el Govern de la Generalitat està efectuant el pagament de les subvencions de
capital atorgades a les Corporacions Locals, per l’execució d’obres a més de divuit mesos
de la presentació de la justificació de la despesa.
Atès que, davant d’aquesta situació les Administracions Locals dificilment poden donar
rigorós compliment dels terminis legals previstos per la LCAP, fet aquest que provoca unes
despeses addicionals que encareixen l’obra pública, ja sigui per l’obligació de satisfer
d’oficis els interessos per la mora, o per l’abonament d’interessos en el cas d’acollir-se al
finançament pont d’una operació de tresoreria.
Vist que la mateixa Llei preveu sancions per a les Administracions Públiques en el supòsit
d’incompliment dels terminis de pagament establerts en la LCAP, entre els quals, a més del
pagament d’interessos als quals s’ha fet esment, es preveu la resolució del contracte per part

del contractista, tenint aquest el dret al rescabalament dels perjudicis que la suspensió li
originés. Per tots aquests motius demanem l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER: El Ple de l’Ajuntament d’Almacelles, insta al govern de la Generalitat de
Catalunya reduir notòriament el temps mitjà de pagament de les subvencions de capital
atorgades als ens Locals, adequant-lo a les exigències previstes per la LCAP.
SEGON: El Ple de l’Ajuntament d’Almacelles, reclama al Govern de la Generalitat de
Catalunya que, en cas d’incompliment d’aquests terminis, es comprometi a fer-se càrrec de
les despeses financeres que se’n puguin derivar, sempre que aquestes siguin imputables al
retard en els pagaments del Govern de la Generalitat de Catalunya.
TERCER: L’Ajuntament d’Almacelles, trametrà el present acord al President del
Parlament de Catalunya, Hble. Sr. Joan Raventós, i a tots els Grups Parlamentaris,
demanant-los a tots ells que, des del Parlament, instin al Govern de la Generalitat de
Catalunya a comprometre´s en allò que es reclama en els apartats 1r i 2n del present acord,
donant-li el tractament legislatiu que calgui.
QUART: L’Ajuntament d’Almacelles donarà trasllat de la present resolució al President de
la Generalitat de Catalunya el molt Hble. Jordi Pujol i Soley per a coneixement del Govern i
als efectes oportuns.”
El senyor Alcalde manifesta abans d’obrir el debat que moltes de les mocions que es
presenten són competències pròpies del Govern Central i del Parlament de Catalunya, i no
de l’Ajuntament.
Pren la paraula acte seguit el portaveu de ERC el qual fa constar que aquesta moció afecta
els nostres interessos.
El portaveu de CIU diu que tothom retarda el pagament i que no tot es retarda divuit mesos
en pagar, com per exemple el Pla d’obres i Serveis, que es paga més aviat. Per altra banda
assenyala que totes les Administracions són les que retarden els seus pagaments, les unes a
les altres.
Finalment manifesta que li sap greu que un partit nacionalista ataqui a la Generalitat. Per
aquests motius afegeix que votaran en contra.

El Sr. Alcalde matitza que la moció no ataca la Generalitat i adreçant-se al portanveu de
CIU li manifesta que la Generalitat sóm tots.
El portaveu d’ ERC fa constar que la Generalitat ha d’aprofitar el seu poder polític i que la
moció sols té per objecte demanar el que és bo per Almacelles.
El portaveu del PP considera que és correcta la proposta d’ERC.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per 11 vots a favor i 2 vots en contra dels Regidors
de CIU.
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOL.LICITANT LA CREACIÓ
D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA QUE TINGUI PER OBJECTIU ELEVAR AL
PLE UNA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ GLOBAL DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES SUBSIDIÀRIES.
Es dóna compte de la segünet proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles aprovà l’any 1981 les normes urbanístiques
subsidiàries que regulen la planificació urbanística municipal.
Atès que han transcorregut 16 anys i que el fet que les normes del nostre municipi foren
unes de les primeres en aprovar-se les fa necessariament antiquades.
Atès que l’actual equip de govern ha cregut necessari efectuar freqüents modificacions
puntuals, fet que, si ve pot venir motivat per la urgència de l’actuació, desvirtua el sentit
global que ha de reflexar l’esperit de les normes subsidiàries.
Atès que cal definir una estratègia de futur en el tema urbanístic per al nostre municipi,
estratègia de la que manquem en l’actualitat.
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC demana l’adpoció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER: Crear en el si d’aquest Ajuntament una comissió informativa que tingui per
objectiu elevar al ple una proposta de modificació global de les normes urbanístiques
subsidiàries.

SEGON: La citada comissió estarà composada per un representant designat per cada un
dels grups polítics representats en aquest Ajuntament, essent presidida per l’alcalde que
podrà delegar en el regidor d’urbanisme.
TERCER: La comissió podrà si ho creu convenient incorporar en el seu si fins a un màxim
de 5 membres que en qualitat de tècnics en la matèria puguin assessorar-la.
QUART: La comissió haurà d’elevar el seu informe en el termini màxim de 6 mesos a
comptar a partir de la data d’aprovació en ple del present acord”.
El portaveu d’ERC fa constar que el seu Grup ha donat aquest pas, desprès de dos anys de
la seva actuació tenint en compte que estan sortint modificacions de Normes Subsidiàries a
cada Ple, i considera que si bé és impossible per unes normes subsidiàries que es puguin
seguir al peu de la lletra, doncs sempre serà necessari retocar-les, no és menys cert que si
aquestes normes, segons s’està demostrant tenen algun defecte, com és normal, necessiten
una revisió.
Que es un pas dificil pèrò que cal donar-lo.
El portaveu del PP manifesta que votarà en contra, atès que l’experiència compartida pels
Regidors del Segrià és que la modificació puntual de Normes Subsidiàries és més barata i,
per la contra, fer una modificació general de Normes Subsidiàres de planejament val molts
diners i això no ho pot suportar la nostra tresoreria.
Últimament assenyala que un cop s’haguès fet la Modificació General de Normes
Subsidiàries al cap de poc s’hauria de tornar a canviar. Per tot això considera que no és
positiu fer l’esmentada modificació.
El portaveu de CIU considera la proposta interessant atès que el seu Grup sempre ha estat
en contra de trajes a mida cada mes.
No obstant això, afegeix que sempre hi pot haver coses puntuals per variar. Al seu criteri, el
que es proposa permetria posar les Normes Subsidiàries al dia amb una visió de futur i es
donaria compliment a la revisió de les Normes Subsidiàries que cal fer periodicament. Pel
que fa als diner que cal invertit en aquesta tasca, considera que si és necessari cal anar al
crèdit, doncs estaria justificada la causa. Per aquest motius votarem a favor sempre que la
Comissió funcioni com cal.
Acte seguit pren la paraula el portaveu d’IC-EV fent constar:

Que el primer Ple d’aquesta legislatura el seu Grup va cercar el consens per fer la revisió de
les Normes subsidiaries.
Que hi ha bastant poc nivell urbanístic per fer una revisió.
Que no es pot comparar una modificació puntual amb una revisió de Normes Subsidiàries.
Que l’any 1992, essent Regidor d’Urbanisme, el mateix, no va tenir l’oferta de l’oposició
per fer l’esmentada revisió.
En conclusió afirma que cal revisar les Normes Subsidiàries i encara que és una tasca difícil
l’hem d’acometre.
Pren la paraula, acte seguit, el portaveu del PSC i Regidor d’Urbanisme, qui manifesta:
Que és un tema seriós i que d’altra banda si ha d’haver representants en la Comissió
Informativa, la proposta de revisió de Normes Subsidiàries, no la podrà fer l’equip de
Govern amb la seva filosofia.
Que no és el moment adequat, tenint en compte que costa dos anys de fer-la i val de 15 a 20
milions de pessetes.
Finalment afegeix que l’eina que tenim es vàlida, i recorda l’enrenou i les baralles a les que
va donar lloc la redacció de les Normes Subsidiàries, concluint que cal deixar de moment el
tema, encara que es pot intentar parlar amb els veïns.
Pren la paraula el portaveu d’ERC qui adreçant-se als representnat del PP manifesta:
Que les Normes Urbanístiques són el pilar fonamental del Regidor d’Urbanisme.
Que cal escoltar el que demana la gent i veure les seves necessitats i recollir-ho en la
revisió.
Que la següent moció haurà de ser l’eliminació de les Normes Subsidiàries perquè donen
feina als Regidors.
Que considera que el poble està ben plantejat des de fa 25 anys a diferència de molts del
costat, i que això cal continuar-ho.
Que vint modificacions puntuals de Normes poden representar una modificació general.

Acte seguit, el mateix Regidor contestant a les manifestacions del Regidor d’Urbanisme,
manifesta:
Que no veu incovenient en que en la Comissió que s’ha de crear hi hagi 5 membres de
l’equip de Govern, si és necessari, per donar la visió que calgui al Poble i si cal pasar-s’hi
dos anys no és cap problema.
Que en relació a l’enrenou que suposa per al poble assenyala que governar no és fer
d’aconseguidor del que volen els veïns, si no que implica de vegades acceptar i de vegades
denegar.
Pren la paraula el portaveu de PSC, Regidor d’Urbanisme, dient que li crida l’atenció que el
portaveu d’ERC, digui que tothom aconsegueix el que li convé i assenyala que l’equip de
Govern, no és aconseguidor si no que fa el que ha de fer. D’altra banda si actuessin amb
il·legalitat -afegeix- es veuria en els recursos.
El portaveu de CIU, adreçant-se al portaveu del PSC, fa constar que si no es fan
impugnacions no vol dir que no hi hagin il·legalitats.
Ptren la paraula el Sr. Alcalde fent al.lusió a la construcció de la propera variant
d'Almacelles i considera que caldrà atendre aquest assumpte atès que pot provocar una
ubicació diferent de les urbanitzacions en funció dels accesos previstos.
Sotmesa a votació la qüestió es desestimada la proposta per 8 vots en contra i 5 vots a favor
dels representats de CIU, IC-EV i ERC.
16.-ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA EN EL CÀRREC DE LA REGIDORA SRA.
LOURDES FERRER ROCA.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'escrit presentat personalment davant el secretari de l'Ajuntament per la Sra. Lourdes
Ferrer Roca, regidora d'aquest Ajuntament per la candidatura de PSC (PSC-PSOE), pel qual
presenta al Ple la seva dimissió del càrrec amb caràcter irrevocable per motius personals.
Vist l'article 9.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableix que el regidor perdrà la
seva condició per (...) renúncia, que s'haurà de fer efectiva per escrit davant el Ple de la
Corporació.

Vist l'article 182 de la L.O. del Règim Electoral General, que estableix que en cas de
renúncia d'un regidor, l’escó s'atribuirà al candidat a qui correspongui atenent al seu ordre
de col·locació.
S’acorda:
PRIMER: El Ple pren raó de la renúncia de la regidora de l'Ajuntament Sra. Lourdes Ferrer
Roca i acorda el seu cessament.
SEGON:Comuniqui's aquest cessament a la Junta Electoral Central perquè, en ús de les
seves competències, lliuri la credencial acreditativa de la condició d'electe en favor del
candidat següent en la llista de PSC (PSC-PSOE) , és a dir, la Sra. MONTSE BENDICHO
CASAÑÉ.”
Acte seguit la Regidora Lourdes Ferrer Roca, fa constar el seu agraïment als bons companys
que ha tingut i manifesta que continuarà sempre donant el seu recolzament incondicional a
l’equip de Govern.
Els membres del Consistori fan constar a la Regidora el seu agraïment pel temps que han
gaudit de la seva companyia al servei del Poble, desitjant-li tota mena d’encerts en la seva
vida privada.
17.- PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el portaveu d’ERC fent les següents qüestions:
A) Pregunta si fa les funcions que té encomanades la Junta de Seguretat, i si s’ha reunit,
contestant el Sr. Alcalde, que no s’ha reunit si bé ha hagut reunions amb el sergent i altres
membres i es continuaran fent.
L’esmentat Regidor fa constar que properament es presentarà una moció per crear una Junta
o Comissió més operativa que estigui representada per la gent implicada en la seguretat,
com és la Guàrdia Civil, els Bombers, l’Ajuntament, etc.
B) Es pregunta si hi ha algun tracte amb la canera de Lleida, contestant el Regidor Miquel
Abella que fa una setmana que s’ha demanat que vinguin a prestar serveis al municipi, i que
així ho faran, atès que hi ha molts gossos. Assenyala també el Regidor Sr. Abella, que la
dificultat està en aconseguir que la canera vingui a primeres hores del matí, a fi de que sigui
eficaç en el seu servei.

El portaveu d’ERC demana que el Municipal els acompanyi als de la canera, doncs hi ha
molts gossos abandonats i això comporta perill.
C) pregunta si es pintaran els passos de vianants pel carrer Major, tal com ja es va demanar.
El Sr. alcalde contesta que ja s’ha demant dues vegades i ens han contestat que no hi ha
pressupost.
D) En relació al tema de la Policia Urbana, el portaveu d’ERC, fa referència al Caporal que
ha marxat en Comissió de Serveis, preguntant si continuarà la plaça vacant en el futur. El
Sr. Alcalde contesta que caldrà suplir l’any d’excedència per Comissió de Serveis.
E) Pregunta quina és la posició oficial de la Casa del Metge. El Sr. Alcalde contesta que
s’està estudiant el tema pels serveis de Secretaria, si bé és cert, que la Casa hi ha de ser i
que depèn de Sanitat. Darrerament, assenyala el Sr. Alcalde, que en el Consell Comarcal
s’ha parlat d’estudiar aquesta causa comuna, doncs hi ha altres pobles que estan en situació
similar, com per exemple Seròs.
F) Fent referència a la variant d'Almacelles i a la Comissió creada, pregunta, si aquesta
tindrà operativitat. El Sr. Alcalde contesta que ahir es va demanar a la Delegació de
Carreteres de l’Estat que un tècnic seu vingui per assessorar a la Comissió i que llavors es
citarà als seus membres.
El portaveu de CIU pren la paraula, i planteja les següents qüestions:
A) Prega que en relació de la Comissió de Seguiment de la variant, que encara no està
constituida, es datalli qui la composarà. El Sr. Alcalde contesta que estarà formada per un
membre de cada Grup Polític i que també hi haurà un representant de la Unió de Pagesos.
Així mateix assenyala el Sr. Alcalde que abans de la reunió amb el Tècnic esmentat, es
reunirà la Comissió oportunament.
El portaveu de CIU, demana que se’ls convoqui per la constitució.
B) Pregunta si el Caporal de la Polícia Municipal pot tornar a l’Ajuntament fent de sergent,
doncs sembla que aquesta es la categoria que ara té. El Secretari contesta que la plaça que
té reservada a Almacelles és de caporal i solament aquesta podrà ocupar, d’acord amb la
normativa que regula les situacions administratives dels funcionaris.
C) manifesta que fa dies que els ajuntaments de la Franja han demant a Madrid que
l’estació de l’AVE es fes a Alcarras i es proposa que es facin gestions per adherir-se al
conveni, doncs l’estació fora prop d'Almacelles.

D) Pregunta si l’Ajuntament ha fet gestions per a la gasificació d'Almacelles, com sembla
que se està fent a Alfarras i altres pobles, assenyalant que demanr un ramal fora convenient
per a les indústries.
Contesta el portaveu del PSC que s’han fet gestions davant de les empreses GAS Natural i
Repsol, segons les quals Almacelles no està en el plànol de gasificacions que tenen fixats.
D’altra banda, assenyala el Regidor que el preu seria molt elevat, donat el poc consum i la
molta extensió de la Vila, podent constar la instal.lació al voltant de 115.000 pessetes per
veí, mentre que en altres llocs és de 40.000 pessetes.. El cost fixat per les empreses
subministradores, oscila al voltant de 300.000.000 de pessetes de les quals solament estarien
disposades a aportar una xifra aproximada de 115.000.000, anant la resta a càrrec del
Municipi.
F) Manifesta que sembla que en la passada Festa de l’Aigua hi va haver algun grup que va
alterar l’ordre públic, i demana al Sr. Alcalde si vol informar sobre aquest tema. El Sr.
Alcalde contesta que l’alteració de l’ordre va pasar amb gent de fora i a la matinada,
assenyalant que es procurarà pendre mesures per evitar-ho. El portaveu de CIU, assenyala
que el problema potser és cosa de pocs individus i es pot evitar, tal vegada, incrementant la
vigilància durant les Festes.
G) En relació a la rotonda que es vol fer al carrer Sant Josep, demana que hi hagi
senyalització vertical. El Regidor d’obres assenyala que aquesta setmana propera ja estarà
solventat aquest tema.
Acte seguit, pren la paraula el Regidor en Josep Ibarz, el qual manifesta:
Que celebra que les senyals informatives, s’hagi fet d’un color menys llampant. El regidor
Miquel Abella contesta dient que són així per que han arribat així, no perquè s’hagin
demanat.
Que prega a l’equip de Govern que les senyals es situïn abans de les interseccions i a la
dreta del sentit de la circulació.
Que prega es faci la petició al Ministeri de Foment i a l’Incasol a fi de senyalitzar la N-240,
anunciant el Poligon Industrial del Pla de la Creu. El Sr. Alcalde manifesta que es farà la
petició.
Que en relació als llocs del terme on hi ha activitats extractives que termeneixen amb bens
de domini públic Municipal, prega que es vigili de que no s’afectin els comunals, ni els
pins.

Que l’equip de govern abans de l’inici de les obres d’urbanització del carrer República
Argentina indagui la possibilitat de l’existència de restes de l’antiga població i s’adreci a la
Secció d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat perquè comprovi si es
cert. El Sr. Alcalde contesta que no cal que s’entri en aquestes coses i que l'historia la
portem dintre del cor.El Sr. Alcalde afegeix que cal que s’acrediti amb documents
l’existència de les restes, cosa que creu innecessari el regidor Sr. Ibarz.
Que reclama la col·locació de l’hidrant a la Rambla, contestant el Regidor d’Obres que ja
està demant.
Pregunta si l’Ajuntament té coneixement de l’apropiació feta en el Tossal de la carretera
d’Alfarras, situat en el límit entre el terme d’Almenar i d’Almacelles, contestant el Sr.
Alcalde que hi ha anat la Policia Municipal i hi tornarà. El Regidor Sr. Ibarz demana que es
tramiti la recuperació esmentada.
Finalment el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 23,30 hores del dia indicat
a l’encapçalament, i de tot el qual estenc la present acta, donant fe com a Secretari del seu
contingut.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

