ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 14 D’ABRIL DE 1999.NÚMERO 3
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-una
hores i trenta minuts del dia indicat a
l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Manuel Visa i Purroy i
l'assistència dels regidors assenyalats més amunt, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari, amb l'assistència del secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix
a la realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE GENER
DE 1999.
Els reunits per unanimitat aproven l’acta
2.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA FINCA DE LES GERMANES PASCUAL
GOMBAU EN LA CARRETERA DE SUCS EN COMPENSACIÓ DE LES QUOTES
D'URBANITZACIÓ .
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el saldo del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel.lació ED-2
aprovat pel Ple de data 27 d'octubre de 1995, dóna un saldo deutor a favor de l'Ajuntament per
part de les germanes Carolina i Montserrat Pascual Gombau per import de 528.494 PTA.

Atès que l'Ajuntament està actualment liquidant un percentatge de l'esmentat saldo per fer
front a les despeses fins ara generades per l'esmentat projecte.
Vista la instància presentada per les germanes de referència demanant compensar amb
l'Ajuntament el deute del saldo de liquidació provisional abans esmentat mitjançant la cessió
gratuïta del terreny edificable de la parcel·la número 6 de l'àmbit en la part proporcional de
valor equivalent al saldo.
Vist l'informe del Tècnic de data desembre de 1997 que valora en 1.629.701 PTA el total
solar un cop urbanitzat, que es vol compensar, parcel·la número 6 situada a la Ctra. de Sucs.I
que considera agregable la porcio per estar annexa al local destinat a Bombers de la propietat,
municipal.
Vist el que disposa l'article 62 del Reglament de gestió urbanística que permet compensar els
deutes, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Acceptar lliure de càrregues , de part de les germanes Carolina i Montserrat
Pascual Gombau la cessió a l'Ajuntament d'una quota del 32'42% de la plena propietat de la
finca que es descriurà en compensació del saldo del qual eren deutores amb l'Ajuntament del
compte de liquidació provisional del projecte de reparcel.lació de la unitat d'actuació ED-1
aprovat per acord del ple de data 27 d'octubre de l995.
Per aquest motiu es dona per saldat el compte de liquidació per import de 528.494 PTA que
tenien pendent per raó de l'esmentada finca i per tant les liquidacions fins ara existents. Donat
que l'esmentat saldo és provisional la compensació es realitzarà en aquest sentit estant
ambdues parts a resultes del que es liquidi definitivament al finalitzar les obres d'urbanització.
Aquest document s'elevarà a escriptura pública a l'acabar les orbres d'urbanització de l'àmbit
ED-2 objecte de reparcel.lació o a petició de qulasevol de les parts.
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Es cedeix a l'Ajuntament el 32'42 de la següent finca:
Parcel·la situada al Terme Municipal d'Almacelles situada en la unitat d'Actuació anomenada
ED-2 d'aquesta població amb una superfície de dos-cents nou metres amb vuitanta vuit
decímetres quadrats (209,88 m2), essent els seus límits els següents:
Nord: Parcel·la de l'Ajuntament d'Almacelles.
Sud: Parcel·la de Sra. Maria Pascual Arnó i parcel·la de Sr. Isidro Pascual Arnó.
Est: Parcel·la de l'Ajuntament d'Almacelles i carretera de Sucs.
Oest: Parcel·la de Sra. Maria Montalban Fuertes i parcel·la de Sr. Isidro Pascual Arnó.
Sobre parcel·la existeix una casa de cent-vint metres quadrats amb corrals.
a) S'adjudica a Sra. MONTSERRAT i CAROLINA PASCUAL GOMBAU, per meitats
indivises, en concepte de propietari i es correspon parcialment amb les finques número 2, 5 i 6
de les anteriors aportades.

b) Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten condicions, substitucions u altres drets.
c) Li correspon l'aprofitament urbanístic següent: 209,88n m2 en planta baixa 217,74 m2 en
dos plantes pis amb una profunditat edificable de 16 m.

INSCRIPCIÓ: Tom 1766, llibre 84, foli 200, finca 6.442
SEGON: Notificar aquest acord a les propietàries interessades delegant al Sr. Alcalde per
signar un document acceptant la seva cessi
TERCER: Demanar al Departament de Governació l'autorització pertinent per a l'operació de
referència.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 abstencions de CiU i IC.
3. -ADQUISICIÓ DIRECTA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT D' UNA PORCIÓ DE
LA FINCA, DESTINADA A ZONA VERDA PROPIETAT DE LES GERMANES
ARNÓ REÑÉ SITUADA EN EL CARRER DEL RAVAL ALT.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que és de l'interès de l'Ajuntament adquirir els terrenys necessaris per destinar-los a
zona verda executant el conveni de data 15 de març de 1995, signat amb les germanes que es
dirà.

Atesa l’oferta de venda formulada per les germanes Arnó Reñé.

Vist el que disposa el Reglament de Patrimonis dels Ens Locals de data 17 d’octubre de 1988
en els seus articles 28 i següents que permet l’adquisició de tota classe de béns per part dels
Ens locals previ el compliment dels requisits de l’art. 30 de l’esmentat Reglament.
Vist el peritatge tècnic i l’informe jurídic obrant en expedient es proposa als reunits:
PRIMER: Adjudicar l’adquisició directa per un import d'1.602.300.- pessetes de la finca
que a continuació es detallarà, propietat de les germanes Josepa, M. del Carme, Teresa i Pilar
Arnó Reñé en la seva condició d'hereves de Daniel Arnó Jové cosa que resta pendent
d'acreditar documentalment.

“Porció de finca urbana, anomenada Tossal de les Creus, d'una extensió de 175 m2, que
termeneja al front amb perllongació del carrer del Raval; dreta entrant amb c/ sense nom; per
l'esquerra i fons amb resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament.
Pertanyia a Daniel Arnó Jové en virtut de permuta efectuada amb l'Ajuntament d'Almacelles
el dia 27 de juny de 1977, davant del notari de Lleida, en Virgilio de la Vega i Benallas.
Inscrita al tom 964 del llibre núm.35, foli 204, finca 3996.
Ara és propietat per quartes parts indivises de les germanes esmentades segons escriptura
d'acceptació d'herència de data 2 de novembre de 1995, davant del notari de Lleida, Sr.
Antonio Rico Morales, núm. de protocol 5260.
SEGON: Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida econòmica adient del pressupost de
despeses vigent.
TERCER: Notificar a les germanes de referència la voluntat de l'Ajuntament d'adquirir la
finca a fi de què manifestin la seva conformitat, i es pugui procedir a l'atorgament
d'escriptura pública.
QUART: Condicionar aquesta adquisició a l’obtenció de l’informe favorable del
Departament de Governació prescrit al art. 30.1.A del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals de data 17 d’octubre de 1988.
CINQUÈ: Delegar a l’Alcalde-President per signar l’escriptura notarial de compra de quants
documents siguin necessaris per formalitzar la present compra venda”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor dels regidors del PSC, PP, ERC
i IC i amb 2 abstencions de CiU.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ CERVANTES (Tram comprés entre els carrers Sant Roc i
Melcior de Guàrdia).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. Cervantes (tram comprès entre els c/s Sant Roc i Melcior de
Guàrdia)”.
Atès que es va tramitar inicialment aquest expedient si be ara cal renovar la tramitacio dons
el projecte que servia de suport ha estat redactat de nou per causa d'anulacio realitzada en el
ple de data 29 de juliol de 1998.

Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:
PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del
C/ Cervantes (tram comprès entre el c/s Sant Roc i Melcior de Guàrdia)”, quin establiment i
exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 10.055.571,-- pessetes i l'aportació municipal en
3.016.671,-- pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.038.900,--pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si
el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informació pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i
en el " Butlletí Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix,
durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran constituirse en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos
conegut, i en defecte mitjançant Edictes, podent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.”
El portaveu de CiU fa constar que el seu grup, com ha dit en altres ocasions en totes les
aplicacions de contribucions especials que fa l’Equip de Govern, considera excessiva la
càrrega que s’imposa als propietaris, aquesta motivació es farà extensiva als punts següents
que tracten sobre el tema.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.
5.-APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ SANT ROC (Tram comprés entre els carrers Batlle Simó i
Cinto Verdaguer).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. Sant Roc (tram comprès entre els c/s Batlle Simó i Cinto
Verdaguer)”.
Atès que es va tramitar inicialment aquest expedient si be ara cal renovar la tramitacio dons
el projecte que servia de suport ha estat redactat de nou per causa d'anulacio realitzada en el
ple de data 29 de juliol de 1998.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:
PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del
C/ Sant Roc (tram comprès entre el c/s Batlle Simó i Cinto Verdaguer)”, quin establiment i
exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 20.473.668,-- pessetes i l'aportació municipal en
6.142.100,-- pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 14.331.568.--pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si
el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.

TERCER : Exposar l'expedient a informació pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i
en el " Butlletí Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix,
durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran constituirse en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos
conegut, i en defecte mitjançant Edictes, podent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ DE SANT QUILIS (Tram comprés entre els carrers de
Sant Pere i de la Llitera).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. de Sant Quilis (tram comprès entre el carrers de Sant Pere i de la
Llitera)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del
C/ de Sant Quilis (tram comprès entre els carrers de Sant Pere i de la Llitera)”, quin
establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'area beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 6.397.288 pessetes i l’aportació municipal en 1.919.186
pessetes.

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 4.478.102 pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si
el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i
en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podràn examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix,
durant aquest periode d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn constituirse en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos
conegut, i en defecte mitjantçant Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ SANT ANTONI (Tram comprés entre els carrers de la
Noguera i l'Urgell).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. Sant Antoni (tram comprès entre el carrers de la Noguera i
l'Urgell)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del
C/ Sant Antoni (tram comprès entre els carrers de la Noguera i l'Urgell)”, quin establiment i
exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'area beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 11.064.699 pessetes i l’aportació municipal en 3.319.410
pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.745.289 pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si
el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i
en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podràn examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix,
durant aquest periode d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn constituirse en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos
conegut, i en defecte mitjantçant Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ RAVAL BAIX (Tram comprés entre els carrers de Prat de
la Riba i de Sant Josep).
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. Raval Baix (tram comprès entre el carrers de Prat de la Riba i de
Sant Josep)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del
C/ Raval Baix (tram comprès entre els carrers de Prat de la Riba i de Sant Josep)”, quin
establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'area beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 3.639.894 pessetes i l’aportació municipal en 1.091.968
pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 2.547.926 pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si
el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i
en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats
podràn examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix,
durant aquest periode d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn constituirse en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos
conegut, i en defecte mitjantçant Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.”

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.
9.-APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ DE LES PISCINES (Tram comprés entre el c/ de
Ventafarines i la Carretera de Sucs).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de
l'obra “Urbanització del C/. de les Piscines (tram comprès entre el c/ de Ventafarines i la
Carretera de Sucs)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del
C/ de les Piscines (tram comprès entre el c/ de Ventafarines i la Carretera de Sucs)”, quin
establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles de l'area beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la
forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 5.347.723 pessetes i l’aportació municipal en 1.604.317
pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 3.743.406 pessetes, equivalents al
70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si
el cost reial fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen edificable
dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i
en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats

podràn examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix,
durant aquest periode d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn constituirse en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos
conegut, i en defecte mitjantçant Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant
d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials,
percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes assignades.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.

10.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “JOAQUIM
COSTA" (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 Joaquim costa
(tram comprès entre el carrer Canigó i la 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.
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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.

11.- EXECUCIO PER LA PROPIA ADMINISTRACIÓ DE LES OBRES DELS PUNTS
8 A 9 DE L'ORDRE DEL DIA .-

Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de les obres de:
L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER RAVAL BAIX (TRAM COMPRÉS ENTRE
EL C/ SANT JOSEP I EL C/ PRAT DE LA RIBA) de pressupost d'execucio per contracta de
3.543.836 PTA.
L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LES PISCINES (TRAM COMPRÉS
ENTRE CARRER VENTAFARINES I CARRETERA DE SUCS) de pressupost d'execucio
per contracta de 5.206.594 PTA.
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme adequats i mitjans
auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que les memories valorades de les obres han estat redactades per en Domingo Bandres
Arquitecte tècnic.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les Administracions
Públiques.
Vist l’informe obrant i expedient, i l'existència de consignació en la partida adient, es proposa
als reunits el següent acord:
PRIMER: Executar directament per Administració, a través dels Serveis Tècnics
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i per contractes de col·laboració, les obres de referència, ,
fent servir els plecs de condicions particulars tipus anteriorment aprovats i que ara es
ratifiquen.
SEGON: Delegar en la comissió de Govern l'adjudicació dels contractes de col·laboració
adients
TERCER: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns
justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal que
s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest període de temps.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.

12.- EXECUCIO PER ADMINISTRACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE L'ESPAI
PÚBLIC DELS AUBACHS.

Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de l' obra esmentada.
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme adequats i mitjans
auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que le memoria valorada de les obres ha estat redactada per en Domingo Bandres
Arquitecte tècnic.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les Administracions
Públiques.
Vist l’informe obrant i expedient, i l'existència de consignació en la partida adient, es proposa
als reunits el següent acord:
PRIMER: Executar directament per Administració, a través dels Serveis Tècnics
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i per contractes de col·laboració, les obres de referència, ,
fent servir els plecs de condicions particulars tipus anteriorment aprovats i que ara es
ratifiquen.
SEGON: Delegar en la comissió de Govern l'adjudicació dels contractes de col·laboració
adients
TERCER: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns
justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal que
s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest període de temps.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 abstencions de CiU i IC.

13.- APROVACIÓ DE CONVENI PER A LA FINANCIACIO DEL CARRER SANT
ROC ( una segona porció del tram entre RAMBLA GENERALITAT I CARRER
DOCTOR RUBIÓ SANZ)
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Per tal de tirar endavant les obres d'urbanització del carrer esmentat, cal procedir a la
determinació de les aportacions dels propietaris de les finques afectades, atès que és una obra
que representa un cert benefici donat que es troba situat en la zona d'accés als seus habitatges,
Atès que ja amb anterioritat es va signar conveni amb la mateixa entitat per urbanitzar un
tram del mateix carrer, la part que confronta amb els habitatges constrüits

És per això que es proposa als reunits:
PRIMER: Aprovar els models del conveni a signar amb BINALMON. SL, per tal de
fixar les aportacions voluntàries per finançar l'obra. Es delega al Sr. Alcalde per la
signatura dels documents adients per signar aquest acord.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i ERC
i amb 4 en contra de CiU i IC.

14.-APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PEL QUE FA A L A CLAU 8 .
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la necessitat de reordenar les Normes Subsidiàries en la clau 8 reduint les dimensions
de la parcel·la mínima edificable que facilitarà la reparcel.lació i l'edificació de la zona.
Vist el document tècnic redactat per l'arquitecte Sr. Miquel Torruella Molet de data gener de
1999 que modifica les Normes Subsidiàries per tal de fixar la nova parcel·la edificable en la
clau 8.
Atès que el ple de data 29 de gener de 1999 va aprovar inicialment la modificació de
referència havent-se exposat al públic l'expedient en el BOP de data 4 de Febrer de 1999 i en
el Diari Segre de data 10 de Febrer de 1.999 sense que s'hagin prodüit al.legacions.
Vist el que disposa l'article 59 del decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol, es proposa als reunits
el següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries de
planejament de la vila relativa a la determinació de la parcel·la mínima edificable en la clau 8,
segons document de data gener de 1999.
SEGON :Trametre l'expedient a la Comissió Provincial d'Urbanisme per a a la seva
aprovació definitiva.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC i PP i amb
5 en contra de CiU, IC i ERC.

15.-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIO DE LA
UNITAT D'ACTUACIÓ NUM 8 DEL SOL URBA.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“En la unitat d'actuació número 8 del sòl urbà es preveu com a sistema d'actuació urbanística
el de cooperació. Essent necessària la reparcel.lació de l'esmentada unitat d'actuació, per al
repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues de la urbanització, i no havent-se presentat per
part dels propietaris el projecte de reparcel.lació, per encarrec de l'Ajuntament d'Almacelles,
s'ha elaborat el corresponent projecte de reparcel.lació, redactat per AURAD, S.C.P.
En conseqüència, i d'acord amb l'establert per l'article 148 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, i article 108 del Reglament de Gestió Urbanística, es proposa al Ple l'adopció del
següenta acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació de la unitat d'actuació número 8
del sòl urbà d'Almacelles, redactat per A.U.R.A.C.,S.C.P., condicionada a l'aprovació
definitiva per la Comissió d'Urbanisme de Lleida de la Modificació de les Normes
Subsidiàries d'Almacelles respecte a la parcel·la mínima de la Clau-8.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d'un mes per fer-ne les
al·legacions, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província; tauló
d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari de la província de difusió de la localitat.
TERCER.- Tanmateix es notificarà, individualment als propietaris afectats i altres interessats,
per a que en un termini d'un mes, a comptar del dia següent al de la recepció de la
corresponent notificació, puguin examinar el projecte elaborat i al.legar-ne davant d'aquesta
administració el que creguin convenient sobre el mateix.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC i PP, i
amb 5 vots en contra de CiU, IC i ERC.
16.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 1998.
Per decret d'Alcaldia que es transcriu a continuació s'ha aprovat la liquidació del pressupost
de l'Ajuntament de 1998, de tot el qual se'n dona compte al Ple.
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 9/99
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 1998
Vista la liquidació del pressupost de l'exercici 1998 formulada pel interventor accidental
Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent resum:

Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent
183.034.759
Pressupostos Tancats
29.265.639
D'altres Operacions no Pressupostaries
14.527.350
Menys = Saldos de cobrament dubtós
15.785.456

211.042.292

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici
Exercici Corrent
16.316.623
Pressupostos Tancats
3.430.653
D'altres Operacions no Pressupostaries
9.160.228

28.907.504

Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

108.846.547
201.289.295
89.692.040
290.981.335

HE RESOLT
PRIMER.- En compliment de l'article 172.2 de la Llei d'Hisendes Locals es fixen els
percentatges dels drets pendent de cobrament que es consideren de difícil o impossible
recaptació per import total de 15.785.456,-- pta.:
Exercici 96.................. 25%
Exercici 95 ............... 50%
Exercici 94 ............... 75%
Exercici 93 a 89 ......... 100 %
SEGON.- Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici econòmic de
1998.
TERCER.- Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es
celebri.
QUART.- Remetre la liquidació del pressupost de 1998 al Departament de Governació
a Lleida, i a la Delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 15 de març de 1999”

“DECRET 10/99
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS DE L’EXERCICI 1998.
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de l'exercici 1998
formulada per l’interventor accidental Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat

amb l'article 172 de la llei reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la
qual presenta el següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de
l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació
definitiva
Creditors Pendents de Pagament al final de
l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

-2.195.523
0
0
0
2.195.523

69.249
0
4.485
437.679
372.915
2.471.631
0
206.859
206.859

HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis
corresponent a l'exercici econòmic de 1998.
SEGON.- Donar compte al Ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es
celebri.
TERCER.- Remetre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de 1998
al Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 15 de març de 1999”

“DECRET 11/99
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORT DE L’EXERCICI 1998.

Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport de l'exercici 1998
formulada per l’interventor accidental Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat
amb l'article 172 de la llei reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la
qual presenta el següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries

0
0
0

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria fectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

0

1.059.298
725.136
260.521
73.641
3.824.088
0
2.764.790
2.764.790

HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports
corresponent a l'exercici econòmic de 1998.
SEGON.- Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es
celebri.
TERCER.- Remetre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports de
1998 al Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 15 de març de 1999”

"DECRET 12/99
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’INDESAL DE L’EXERCICI 1998.

Vista la liquidació del pressupost de l’Indesal de l'exercici 1998 formulada per
l’interventor accidental Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article

172 de la llei reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la qual
presenta el següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendents d'aplicació defintiva
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

1.200.000
1.200.000
0
0

351.259
384.899
0
0
33.640

1.464.662
0
2.313.403
2.313.403

HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Indesal corresponent a l'exercici
econòmic de 1998.
SEGON.- Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es
celebri.

TERCER.- Remetre la liquidació del pressupost de l’Indesal de 1998 al Departament
de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 15 de març de 1999"

17.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1999, NÚM. 1 PER INCORPORACIÓ DEL
ROMANENT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 1998.
Pel Decret de l'Alcaldia, s'ha dictat la resolució que a continuació es detalla per la qual es
dóna compte al Ple, per tal d'assabentar als reunits:
"DECRET DE L´ALCALDIA 13/99

Vist l´expedient relatiu a la modificació de crèdit 1/99 del vigent pressupost de la
Corporació per a 1999, per la incorporació de romanents de crèdit de l´anterior
pressupost.
Atès que, segons l´informe de l´Interventor Acctal. l´expedient compleix el disposat en
l´art. 163, de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i, el
que disposa en els articles 47 i següents del Reial Decret 500/90 de 20 d´abril, així com
l´establert en les Bases d´Execució del vigent pressupost, es procedeix a aprovar
l´expedient incorporant els següents romanents als crèdits del pressupost de despeses
vigents que es relacionen:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI
ANTERIOR
511-60101 Execució per administració urbanització c/
Ponent
222-62200 Mateu Ambau S.L.: adjudicació rehabilitació P.
Bombers
412-22700 Sanidex: Adjudicació contracte desratització 98

IMPORT ROMANENT
A INCORPORAR
9.554.939
2.780.373
129.980

451-62200 Sistemes de Cimentació S.A.: adjudicació 1a.
fase Sala Polivalent
451-62200 Siderbuilding S.A.: adjudicació 4a . fase Sala
Polivalent
222-62200 Mateu Ambau S.L: Pavimentació pati interior
P.Bombers
441-21000 SERAGUA factures treball aigua anys 1996-9798
451-62202 Daniel Navas, resta honoraris projecte Casal
Cultural
451-62202 LEDECO SL a compte adjudicació Casal
Cultural
511-60105 Execució per administració obres urbanització c/
Binéfar
511-60113 Execució per administració obres urbanització c/
Sant Roc
511-61102 Generalitat obres pavimentació ctra. de Suchs
TOTAL

FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent de tresoreria afectat

477.531
10.220.144
582.680
5.872.773
1.615.296
166.822.993

8.888.901
5.726.869
10.000.000
222.672.479

201.289.295

Romanent líquid de tresoreria general
TOTAL

21.383.184
222.672.479

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense fer cap altre tràmit, es procedirà pels serveis
d´intervenció a introduir les modificacions de crèdits aprovades en la comptabilitat de la
Corporació, amb efectes immediats."

18.-MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE 1999 NUMERO 2 DE SUPLEMENT DE
CREDIT I CREDIT EXTRAORDINARI FENT US DEL ROMANENT DE
TRESORERIA.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen a
continuació i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes despeses o ser
insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les
Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, i base 9a. de les Bases d’Execució
del Pressupost es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/99 dins del vigent
pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, finançat
amb part del romanent líquid de tresoreria disponible procedent de la liquidació de l’exercici
anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL
121
121
451
451
511
511
451

PARTIDA
46600
22603
22607
62200
61100
60105
22706

CONCEPTE
Transferencia Localret
Despeses Jurídiques (UA-6)
Festes Populars
Edificis i construccions (S.Polivalent)
Inversió reposició infraestrut.(camins)
Urbanitació C/ Binefar
Estudis Tecnics
TOTAL

CRÈDIT EXTRAORDINARI
FUNCIONAL
PARTIDA CONCEPTE
222
22000
Compra Mobiliari Bombers
442
22000
Compra contenidors

IMPORT
27.375
700.000
2.000.000
23.000.000
5.000.000
1.500.000
1.200.000
33.427.375

IMPORT
545.579
348.000

511
511
511
511
511
511

60002
60106
61101
48901
60107
60108

Expropiació C/Noguera
Urbanització Plaça Aubachs
Reposició camí Montalban
Subvenció camí Pla de la Creu
Urbanització C/ Piscines
Urbanització C/ Raval Baixa
TOTAL

775.500
890.000
1.200.000
350.000
1.604.317
1.091.968
6.805.364

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

40.232.739

33.427.375
6.805.364
40.232.739

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció
del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat”.
El portaveu d’IC demana quin és el capital pendent d’amortitzar i els interessos anyals.
L’Interventor accidental assenyala que són 19 milions d’interessos i 23 d’amortització de
capital per a 1999, però que caldria examinar la comptabilitat pel que fa al capital pendent.
El portaveu de CiU fa constar que l’Ajuntament haurà de demanar un crèdit de 40 o 33
milions tal com es va dir a l’aprovar el pressupost.
El Sr. Alcalde contesta dient que hi ha un romanent de tresoreria i no cal crèdit, demanant al
portaveu de CiU que faci els comptes bé, cosa que ratifica el regidor Sr. Prats.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC i PP i amb
5 en contra de CiU, IC i ERC.
19.- EXPEDIENT NÚMERO 3/99 SUPLEMENTANT PARTIDES PER GENERACIÓ
D'INGRESSOS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“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 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 pel que fa a la generació de crèdits i els articles
35 i 38 del mateix Decret conjuntament amb l'article158 de la llei d'Hisendes Locals pel que
fa als majors ingressos i vist l´informe de l´Interventor acctal. es proposa als reunits el
següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número3/99, dins del
vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, i suplement de crèdit per majors
ingressos i per generació d'ingresos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
46201
Subvenció Diputacio Sala Polivalent 2a.fase
46201
Subvenció Governació Local Bombers
46201
Subvenció Diputacio Plaça Aubachs
36001
CCEE C/ Piscines
36002
CCEE C/ Raval Baixa
TOTAL

IMPORT
5.000.000
1.800.000
500.000
3.743.406
2.547.926
13.591.332

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA

451
222
511
511
511

62200
62200
60106
60107
60108

CONCEPTE

Edificis(S. Polivalent)
Rehab. local Bombers
Plaça Aubachs
Urb.C/ Piscines
Urb.C/Raval baixa
TOTAL

Pressupost

40.646.595
3.363.053

44.009.648

Crèdit extraord.i
SUPLEMENT
DE CRÈDIT

23.000.000
890.000
1.604.317
1.091.968
26.586.285

Modificació
per majors
ingressos

5.000.000
1.800.000
500.000
3.743.406
2.547.926
13.591.332

total crèdit

68.646.595
5.163.053
1.390.000
5.347.723
3.639.894
84.187.265

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 regidors del PSC i PP i amb
5 en contra de CiU, IC i ERC.
20.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DELS
EXERCICIS 1996 i 1997
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Havent-se confeccionat el Compte General de l'Ajuntament d'Almacelles corresponent als
exercicis 1996 i 1997, integrat pels estats de comptes anuals previstos a la Base 416 de la
Instrucció de comptabilitat i els annexes dels estats anuals,i el Compte General dels OOAA
"Patronat d'Avis", "Patronat d'Esports" i "Indesal".
I havent estat informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 1998, d'acord amb allò que estableix l'art. 193 de la
LRHL, es presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta d'acord:
PRIMER: Aprovar el Compte General de l'Ajuntament d'Almacelles corresponent als
exercicis 1996 i 1997, integrat 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",
"Patronat d'Esports" i "Indesal".
SEGON: Donar trasllat del present acord al Tribunal de Comptes, als efectes oportuns.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC i PP, amb
4 en contra de CiU i IC i 1 abstenció d’ERC.

21.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA.-

Es dóna compte dels següents decrets de l'Alcaldia, per assabentar els reunits:
1/99.- Aprovant projecte d'urbanització parcial dels carrers Sant Roc i Maragall (entre
Batlle Simó i Mossèn Jacinto Verdaguer) i C/ Cervantes (entre C/ Sant Roc i Melcior
de Guàrdia).
2/99.- Aprovant inicialment la memòria valorada d'urbanització parcial dels carrers
Sant Quiles (entre C/ Llitera i C/ Sant Pere).
3/99.- Aprovant inicialment la memòria valorada d'urbanització d'un tram del C/ Raval
Baix (entre C/ Sant Josep i C/ Prat de la Riba).

4/99.- Aprovant inicialment la memòria valorada d'urbanització d'un tram del C/ Sant
Antoni (entre C/ Noguera i C/ Urgell).
5/99.- Aprovant inicialment la memòria valorada d'urbanització d'un tram del C/
Piscines (entre C/ Ventafarines i Ctra. de Sucs).
6/99.- Aprovant inicialment la memòria valorada d'urbanització d'arranjament d'espai
públic "Els Aubacs".
7/99.- Convocant sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament per al dia 29 de gener de
1999.
8/99.- Delegant les funcions d'Alcalde al 1r Tinent d'Alcalde durant un curt termini de
temps per raó de malaltia.
9/99.- Aprovant la liquidació del pressupost de l'exercici 1998.
10/99.- Aprovant la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Avis de
l'exercici 1998.
11/99.- Aprovant la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Esports de
l'exercici 1998.
12/99.- Aprovant la liquidació del pressupost d'INDESAL de l'exercici 1998.
13/99.- Aprovant l'expedient d'incorporació de romanent als crèdits del pressupost de
despeses.
14/99.- Corresponent a la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració
presentada pel Sr. Antoni Casañé Cervera en data 19 de gener de 1999.
15/99.- Nomenant la Sra. Montse Bendicho Casañé, regidora de l'Ajuntament, com a
representant en el Comité Local de Creu Roja, Almacelles.
22.- ACCEPTACIÓ DEL FONS PICTÒRIC DONAT PEL SR. BENJAMÍ TOUS i
ALVAREZ.-

Es dóna lectura de la següent proposta:

“Vista la instància de data 6 d'abril de 1999, amb registre d'entrada núm. 603/99
exposant la voluntat de cedir gratuïtament a l'Ajuntament d'Amacelles un seguit
d'obres pictòriques a fi de que s'exposin en el Casal Cultural en construcció, per tal que
hi restin com a fons pictòric i patrimonial de l'Ajuntament d'Almacelles.
Vist el que disposa l'art 31 del decret 336/1988 de 17 d'octubre del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, que permet als ajuntaments l'acceptació de cessions
gratuites.
Es presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Acceptar la donació de 50 obres segons catàleg adjunt, del pintor en
Benjamí Tous Alvarez amb les condicions següents acordades per aquest artista:
Que les cedeix a l'Ajuntament, en nom i representació del poble d'Almacelles, per a la
seva conservació, custòdia i exposició a la Casa de la Cultura que s'està construint a la
vila.
Que, donat que una gran part de les obres són làmines de paper i cartró, així com
materials fràgils, s'haurien d'emmarcar per a la seva millor exposició i conservació.
Que la cessió és permanent i no onerosa, però podrà sol·licitar qualsevol obra, en
qualsevol moment si li és necessària per mostrar-la en alguna exposició puntual, obra
que serà retornada d'inmediat un cop s'hagi acabat la mostra o exposició a
l'Ajuntament d'Almacelles.
Que es compromet a ampliar aquest fons pictòric anualment, amb la donació d'una
obra cada any, que serà entregada per Sant Jordi amb motiu del seu aniversari.
SEGON: Adquirir els compromisos del paràgraf anterior.
TERCER: Notificar aquest acord a en Benjamí Tous Àlvarez.
QUART: Delegar al Sr Alcalde per a signar el document provat en execució d'aquest
acord.”
El Sr. Alcalde assenyala que properament es col.locarà una placa a la casa de
naixement de l’autor.
El portaveu de CiU fa constar el seu reconeixement pel gest altruista a favor de la vila.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

23.- PRECS I PREGUNTES.El portaveu de CiU fa les següents intervencions:
- Demana si es col.locarà nova senyera en el Tossal del Vilot, contestant
afirmativament el Sr. Alcalde.
- Dona per suposat que es farà algun altre Ple abans d’acabar la legislatura a la qual
cosa contesta el President dient que es suposa.
- Pregunta per què durant els 4 anys no s’ha fet res en la Casa Clara i amb la
subvenció que hi havia concedida per a destinar-la a museu, contestant el Sr.
Alcalde que no s’ha vist convenient.
- Assenyala que en l’acta de la Comissió de Govern de data 29 de març de 1999, hi
ha una carta de la Delegació de Govern que fa un informe sobre la seguretat civil
de la Sala Polivalent que està condicionat i no es diu a quina cosa. S’acorda de
mirar-ho.
El Secretari informa que en relació amb el projecte de la Sala Polivalent el
Departament de Governació al veure la 1ª fase, va dir que mancava l’estudi de
seguretat, perquè ignorava l’existència d’una segonaf ase, que és no hi havia l’estudi
esmentat. Un cop examinada aquesta va emetre l’informe favorable pel que fa a la
seguretat, malgrat això, és possible que la redacció donant compte a la Comissió de
Govern no hagi estat prou clara. S’acorda de mirar-ho.
-

Pregunta si les portes de la Sala Polivalent laterals serviran per entrar i per sortir,
contestant el Regidor d’Obres afirmativament i afegint el Sr. Alcalde que serà per
raons de seguretat.

El Regidor en Josep M. Doblas prega al Sr. Alcalde que quan digui alguna cosa
s’ajusti a la realitat doncs ha llegit en el diari que deia haver dit a tots els regidors el
tema de l’adjudicació de la plaça de Secretaria en el concurs darrer, mentre que a ell
res se li ha dit.
El Sr. Alcalde contesta dient que no ha vist la notícia i que solament va informar del
tema a grans trets a una periodista que li va trucar.
El portaveu de CiU fa al.lusió a les paraules dites pel Regidor portaveu del PP,
afirmant que CiU té poca formalitat, dient-li que darrerament el Sr. Ministre al visitar
Almacelles va fer unes manifestacions i que el Subdelegat desprès va dir el contrari.
El portaveu del PP per al.lusions contesta dient que no li preocupen els temes del
Ministeri sinò vetllar pels interessos del poble.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les vint-i-dos hores del
vespre.
VIST I PLAU
EL SECRETARI,

L’ALCALDE,

