ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE
1999.NÚMERO 11

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors: SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP ZAZURCA MONCLÚS
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERAS
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

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

1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 28
D’OCTUBRE I 12 DE NOVEMBRE DE 1999.
Es dona lectura de les següents esmenes proposades pel grup de CiU :
A l’acta de data 28 d’octubre de 1999
1a. En el punt 1 (APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 9 DE
SETEMBRE DE 1999), on hi figura el nom de Josep Olivart Vilaseca:

“S’aprova l’acta anterior, de data 9 de setembre de 1999, amb les esmenes
proposades pel regidor Sr. Josep Olivart Vilaseca”,
Hi ha de constar: “S’aprova l’acta anterior, de data 9 de setembre de 1999,
amb les esmenes proposades pel Grup de Convergència i Unió a
l’Ajuntament d’Almacelles”
2ª. En el punt 2 ( MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
VIGENTS.) - (A) Ordenança Fiscal núm. 3, Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres)
en la intervenció:
El portaveu de CiU contesta insistint en el sentit de què en la modificació …..
quan hi ha municipis (substituir la resta per) similars, com Agramunt, Bellpuig
i altres, on es cobra per l’impost de vehicles de 8 fins a 11,99 CV unes 6.000,pessetes metnre que aquí els mateixos vehicles paguen més de 8.500,pessetes ob é el cas del clavegueram que en aquests mateixos municipis
paguen unes 1.000,- pessetes i aquí en paguem més de 3.000,- pessetes.
Finalment el Sr. Alcalde assenyala …..augment total, comentant que la
Diputació Provincial de Lleida ha augmentat un 1000 % els permisos
d’obres.
3ª . En el punt 3 (APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL
REPARTIMENT PER LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ JOAN MARAGALL
(tram comprès entre els carrers Bisbe Irurita i la Tvsa. de Sant Roc)
El portaveu de CiU també manifesta……….fixada en un 70 % (Afegir).
Així doncs aconsella a l’equip de govern a seguir l’exemple de l’ajuntament
de Lleida, que aplica un 50% a les contribucions especials als veïns per
aquest concepte.
4ª. En el punt 12 (PRECS I PREGUNTES.-)
El regidor en Josep Ibarz fa les següents intervencions:

1r. Davant d’alguns dels arguments utilitzts pel Sr. Alcalde i pel portaveu
del PP, per tal de rebutjar les dues mocions, de CiU, d’aquest Ple, com: “no
és a CiU a qui li correspon plantejar aquests temes”, voldríem recordar a
l’equip de govern que el nostre Grup, no solament té el dret sinó a més té el
deure de defensar, amb mocions o amb el que calgui, els interessos dels
diferents col.lectius del nostre municipi, per tot això demanariem a l’equip
de govern que des d’ara en endavant s’abstinguin d’utilitzar aquest
argument.
Passar de 1r. a:
2n.- Demana que quan ……….. activitats econòmiques. (igual)
Passar de 2n. a:
3r.- Recorda el regidor …………. més serietat al regidor Sr. Ibarz (igual)
A l’acta de 12 de novembre de 1999:
1ª Desprès d’iniciar la seva intervenció on hi diu:
“Si no que deixa clar que un cop més Convergència i Unió ve a representar els
interessos” hi ha de dir….. “ve a representar a l’Ajuntament els interessos”
2ª On hi diu:
“El portaveu del PP realitza la següent intervenció: Srs. afectats per a
l’expropiació, Srs. de Convergència:”
hi ha de dir: “El portaveu del PP realitza la següent intervenció: Srs. afectats
per a l’expropiació, Srs. de Convergència i Unió”
3ª On hi diu:
“El portaveu del PSC intervé ….”
Hi ha de dir: “El portaveu del PSC-PSOE intervé…”

El portaveu del PSC considera que l’esmena 3ª de l’acta de 12 de novembre de
1999 que fa al.lusió a que s’ha de dir PSC-PSOE on hi diu PSC, no té sentit de
què es realitzi donada la claredat de què es vol dir en la redacció de l’acta i

demana que es retiri. El portaveu de CiU manifesta que manté l’esmena. El
portaveu del PSC davant d’aquesta actitut considera que el seu partit no pot
aprovar la resta d’esmenes proposades a les actes sinò que es pronuncia en favor
d’aquestes actes tal com estan redactades.
Acte seguit el Sr. Alcalde sotmet a votació les dues actes sense esmenes, les
quals són aprovades per set vots a favor dels regidors del PSC i PP, i en tres vots
en contra dels regidors de CiU, Sr. Ibarz, Sr. Olivart i Sr. Gòdia, i 3 abstencions
dels regidors d’Iniciativa per Almacelles i del regidor Unió Democràtica de
Catalunya, Sr. Zazurca.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS VIGENTS.
A proposta de l’Alcaldia s’acorda aprovar la urgència de la inclussió en l’ordre
del dia de la nova proposta rectificada fent constar el Sr. Alcalde que desprès de
la convocatòria del Ple i mitjançant les negociacions amb l’empresa
concessionària del servei de recollida de deixalles s’ha arribar a concretar la xifra
econòmica que recollirà la modificació del contracte com a conseqüència del
trasllat de la brossa a l’abocador comarcal de Montoliu, que recentment obrirà el
Consell Comarcal. És per això que hom creu adient de fixar en el 22,5 %
l’increment de la taxa que cal aplicar per a l’any 2000 fent aquesta variaciò en la
proposta.
Acte seguit es dóna lectura de la proposta rectificada amb el següent contingut:
“Atès que el Ple de data 28 d’octubre de 1999, va aprovar la modificació de les
ordenances fiscals vigents.
Vist que s’ha exposat l’expedient al públic en forma reglamentària mitjançant
inserció d’edictes en el tauler i en el BOP de data 11 de novembre de 1999, vista
l’al.legació presentada pel grup Municipal de CiU.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià per imperatiu de la legislació de Medi
Ambient, ha obert la planta de tractament de Montoliu per quin motiu caldrà
dipositar la brossa obligatòriament en aquell indret cosa que fa variar el preu de
la concessió signada amb els Germans Campistó, i d’altra banda caldrà abonar al
Consell Comarcal el preu fixat per al tractament.

Vist el que disposa la Llei 50/88 i concretament l’article 17 de la Llei 39/88 de
28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals, i el dictàmen favorable de la
Comissió Informativa General. Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Desestimar l’al.legació presentada per CiU al considerar que
l’augment dels impostos obeeix a la necessitat de fer front a les despeses que
l’Ajuntament ha d’atendre. Pel que fa als vehicles de més de 20 cavalls fiscals es
desestima igualment l’al.legació considerant que és la Llei 11/99 la que ha variat
l’escala que cal aplicar als diferents tipus de cavallatge i l’Ajuntament solament
aplicat als nous mínims fixats per aquesta llei els mateixos coeficients correctors
que s’havien aplicat als mínims regulats en la Llei d’Hisendes Locals, que fins
ara estaven vigents, tal com han fet tots els municipis.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals tal
com es van fixar en el Ple de 28 d’octubre de 1999, excepte pel que fa a
l’ordenança fiscal núm. 11 que regula la taxa per recollida d’escombraries a la
qual s’aplicarà un increment del 22,5 % sobre la de 1999.”
Pren la paraula el portaveu de CiU, fent constar textualment:
Convergència i Unió volem demanar en primer lloc, que es retiri el punt referent
a l’increment de la taxa d’escombraries al considerar en primer lloc:
1) Que el nostre grup no se l’ha informat suficientment sobre el cost dels
diferents conceptes que justifiquen aquest increment del 22,5 %.
2) Alhora denuncien que la proposta vulnera la llei municipal de règim local de
15 d’abril del 87 al no permetre el Govern local, temps de poder presentar
al.legacions a l’increment d’aquesta taxa de recollida d’escombraries, i per
tant vulnerant els Drets fonamentals dels ciutadans, així, com les garanties del
procediment administratiu.
Però a més a més, a l’anar aquesta proposta acompanyada d’increments d’altres
impostos per part del govern municipal (com ara el 25% en alguns vehicles) això
reafirmarà el nostre vot contrari en aquest tema.
També, voldriem remarcar la nostra disconformitat amb el text que presenta
l’equip de govern al desestimar les al.legacions presentades pel nostre grup en
què es diu: “Que l’equip de govern solament aplica els nous mínims regulats per
la Llei d’Hisendes locals”.
Els mínims, senyor Alcalde són:

Vehicles de menys de 8 CV fiscals
Vehicles de 8 CV a 11,99 CV “
Vehicles de 12 CV a 15,99 CV “
Vehicles de 16 a 19,99 CV
“
Finalment els de més de 20 CV “

2.100 PTA Vostès cobren
5.650 PTA “
“
11.970 PTA “
“
14.910 PTA “
“
18.635 PTA “
“

3.150 PTA
8.506 PTA
17.619 PTA
22.365 PTA
27.430 PTA

Permeteu-me docns, senyor Alcalde, discrepar totalment sobre els suposats
mínims que vostès parlen en els textes, ja que apliquen quasi els màxims que
permet la llei.
Permeteu-me també discrepar del mateix text, i en referència als increments dels
impostos, on es diu: “per atendre millor les despeses de l’Ajuntament”. Sr.
Alcalde, Convergència i Unió entén que no es tracta d’incrementar la pressió
fiscal a les famílies per fer una bona tasca de Govern, si no que es tracta de
gestionar millor els recursos que tenim i vostès han gestionat malament els diners
del poble.
Exemples com:
. El desviament del pressupost inicial de la Sala Polivalent amb 20 milions de
pessetes, això senses comptar les hores realitzades pels membres de la brigada
municipal que, com sabem, van en una altra partida del pressupost municipal.
. El casal Cultural, amb tres projectes i una plaça amb un cost de quasi 18 milions
de pessetes, quan amb cinc milions n’haguèssim sortit.
. Per no parlar, de la instal.lació de la calefacció en les vivendes socials, en que
l’Ajuntament va deixar d’ingressar 9 milions de pessetes del romanent previst en
l’obra.
És a dir tot un exemple de bona gestió !!!
Per tant, Convergència i Unió vota en cotra de la modificació de les ordenances, i
demanem novament la retirada del punt referent a la taxa d’escombraries, així
com que el secretari informi sobre la legalitat del primer punt de la meva
intervenció.

El portaveu del PSC, replicant al de CiU es mostra satisfet de les despeses
realitzades fins ara i fa les següents consideracions:

-

-

-

Que troba normal que l’oposició digui que es malgasta etc.
Que la gent malgrat la seva opinió ha dit que tornin a governar i senyala que
l’equip de govern està fent les coses amb seny.
Pel que fa a la legalitat fa constar que es fia dels assessors atès que aquesta no
és tasca seva.
En relació al cost de les deixalles considera que s’ha informat i contestat a
totes les preguntes en la Comissió Informativa que fa realtizar el portaveu de
CiU.
Pel que fa a l’impost de vehicles i a les al.lusions realitzades sobre els mínims
i els màxims, assenyala que fa anys que es segueix aquest criteri i que s’ha
continuat aplicant per aquest exercici excepte pel que fa a la banda de
vehicles més popular.
En resum considera que el discurs del portaveu de CiU no té altre objecte que
el d’erosionar a l’equip de govern. Malgrat això creu que cal continuar
governant i tirar endavant tot el que sigui dels interessos dels vilatans.
Finalment asssenyala que l’execució de la Sala Polivalent i del Casal és un
detall més que corrobora el que s’acaba de dir.

El portaveu de CiU contesta dient que el seu grup ha intentat dialogar encara que
no ha obtingut resposta.
Pel que fa a l’al.lusió realtizada sobre la manca d’increment de l’impost de
circul.lació dels vehicles de la banda popular considera que no s’ha realitzat atès
que ja es troba en el sostre del coeficient que es pot incrementar. Pel que fa a la
Comissió Informativa manifesta que al preguntar sobre les despeses per
administració del servei de recollida de deixalles no se li va donar cap dada.
Replicant, el portaveu del PSC, assenyala que no és cert el que s’acaba de dir atès
que la banda popular es podia augmentar més.
El Sr. Alcalde detalla que l’Ajuntament d’Alfarràs abonarà les deixalles a raó de
3.570 PTA/ habitant, el d’Almenar a raó de 3.399 PTA/habitant a les quals caldrà
afegir les despeses d’un remolc que recull la brossa del casc antic, mentre que
l’Ajuntament d’Almacelles abonarà les deixalles a raó de 3.423 PTA/habitant
estant en conseqüència en el terme mig dels altres municipis.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP i 6 vots en contra dels regidors de CiU i IPA.
3.- SOL.LICITUD DE MILLORA DEL FERM DE LA CARRETERA QUE
UNEIX LES POBLACIONS DE GIMENELLS I ALCARRAS.

Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Seguint una antiga, volguda i reiterada reivindicació, per part dels veïns
d’Almacelles, Sucs, Gimenells, Raimat i el Pla de la Font; s’aconseguí –després
de llargues converses i negociacions- l’acord per un arranjament definitiu del
perllongament de la carretera L-800, entre Gimenells i Almacelles, acord a què
s’arribà mitjançant un conveni entre la Generalitat -que passaria a ser
l’Administració titular d’aquesta via- i dels ajuntament afectats, que es farien
càrrec d’una part de les despeses que ocasionés la urbanització i millora
d’aquesta importantíssima via de comunicació.
No cal dir que les obres de condicionament d’aquesta carretera han suposat una
notable millora en la fluïdesa del trànsit entre les diferents poblacions, aportant
una qualitat de vida que abans era difícil d’aconseguir, i fent més accessible el
trasllat a les finques i a les explotacions ramaderes d’aquesta zona.
Tanmateix, aquesta via de comunicació es veu notablement afectada en el seu
tram Gimenells-Alcarràs, ja que el ferm es troba en mal estat i la situació és del
tot precària pel que fa al manteniment i conservació de la mateixa.
Així doncs, l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles proposa els
següents acords de Ple:

1. Que s’iniciïn els tràmits pertinents per sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya, administració titular de la carretera L-800, que s’executin les
obres d’arranjament, ampliació i millora del tram que correspon a aquesta via
i que va de Gimenells fins a Alcarràs, passant per Vallmanya. Considerem
que la millora d’aquest tram comportaria un excel·lent corredor que
comunicaria Almacelles amb Alcarràs, les dues poblacions més importants
de la comarca després de Lleida, i un nexe d’unió directe entre la N-240 i la
N-II i l’autopista A-2, millorant notablement els intercanvis econòmics i
socials entre l’Alt i el Baix Segrià-oest.
2. Donar trasllat d’aquests acords de Ple als departaments de la Generalitat que
corresponguin, al Consell Comarcal del Segrià i als ajuntaments afectats pel
pas de la carretera L-800, entre Alcarràs i Almacelles.”

4.- 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 comprès
entre el C/ Urgell i C/ Pallars).
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
els carrers Urgell i Pallars).
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.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
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 Urgell i
Pallars)”, 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 4.620.873 pessetes que correspón a la
meitat sud, i l’aportació municipal en 1.386.262 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 3.234.611 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 constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin, si fos conegut, i en defecte 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.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU fa constar que el seu grup votarà en contra al considerar
abussiu aplicar el 70% del cost de l’obra als veïns i veïnes.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP i 6 vots en contra dels regidors de CiU i IPA.
5.- SOL.LICITUD A LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE CESSIÓ A
L’AJUNTAMENT DE LA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“L’Ajuntament d’Almacelles per acord de Ple de data 3 de novembre de 1957,
va cedir al Ministeri de l’Interiror un solar amb la finalitat de què es destinés a la
construcció de la Caserna de la Guàrdia Civil. Aquesta es va construir a
continuació i ha estat en funcionament fins als nostres dies i concretament fins al
desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya que ha posat fi als serveis de
la Guàrdia Civil en la nostra vila.
Aquest últim fet donarà lloc properament al tancament definitiu de la Caserna de
la Guàrdia Civil . Per l’esmentat motiu, l’Ajuntament ha pensat en poder

utilitzar-la com un possible equipament per la prestació de serveis socials
municipals.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
És per tot això que es proposa als reunits tot el següent:
PRIMER: Sol.licitar al Ministeri de Defensa la cessió a l’Ajuntament de
l’edifici que havia estat destinat a la Caserna de la Guàrdia Civil, atès que s’ha
extingit la finalitat per la qual el solar havia estat donat al Ministeri de Defensa.”
El portaveu de CiU fa constar que el seu grup votarà a favor de la proposta al
considerar correcte que es retorni al poble aquest patrimoni assenyalant que CiU
ja es va comprometre les passades eleccions a recuperar aquestes instal.lacions
en benefici del poble. Aprofitant l’ocasió assenyala que el seu grup demana la
creació d’una comissió per tal d’establir la seva millor utilització.
La proposta és aprovada per unanimitat.
6.- MOCIÓ DE CIU PER A LA REDACCIÓ D’UN ESTUDI SOBRE ELS
HABITATGES I FAÇANES EN SITUACIÓ DE DEGRADACIÓ.
Que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió al Ple de l’Ajuntament.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Per falta d’una política adequada en matèria Urbanística per part de l’Equip de
Govern, el casc antic de la nostra població pateix una degradació continuada de
tot el seu entorn urbanístic.
Aquesta deixadesa produeix que de tant en tant part de les façanes es vagin
desprenent, caient al mig de la via pública per part de les mateixes.
Aquest fet, posa en perill i de forma continuada la integritat física dels vianants.
És per aquest motiu i abans de tenir que lamentar qualsevol desgràcia que el
Grup Municipal de Convergència i Unió presentem els següetns acords:
PRIMER: Que l’equip de Govern encarregui amb caràcter d’urgència un estudi i
informe, al tècnic municipal, sobre la situació dels habitatges i façanes en
situació de degradació.

SEGON: Que l’equip de Govern lliuri una còpia de l’estudi i informe realitzat
pel tècnic municipal als diferents portaveus de la Corporació Municipal.”
El portaveu de CiU fa constar que davant la situació amenatzadora d’algunes
façanes i el despreniment d’algunes altres, el seu grup veu necessari dotar a
l’Ajuntament d’un estudi tècnic per tal d’adoptar les mesures més convenients
pels vianants, i amb coherència amb el seu programa sol.licita dotar els
pressupostos de l’any 2000, d’una partida especial per tal de fomentar la
rehabilitació de vivendes i façanes per ajudar així als propietaris.
El portaveu del PP senyala que fa 4 anys CiU no va emprendre cap política per
subsanar els defectes o patologies existents, per quin motiu es comprèn que ara
es vulgui passar la “patata calenta” a l’equip de govern. També assenyala que si
hi ha perill de ruïna cal ordenar als propietaris l’adopció de les mesures de
seguretat adients, cosa que s’està fent en tots els casos.
El portaveu del PSC manifesta que s’està dient que manca una política adequada
en la matèria urbanística i concretament pel que fa a la degradació d’edificis
assenyalant que no és així atès que una conseqüència directa de l’oblit dels
propietaris de vivendes és la que dóna lloc als immobles ruïnosos. Manifesta
també que si és fes una estadística dels edificis tot seguiria igual mentre els
propietaris no tinguèssin cura de la conservació d’aquests. Conclou l’esmentat
regidor dient que l’equip de govern ha de seguir fent el que està realitzant fins ara
i bàsicament ordenar l’enderroc dels edificis que calgui i aconsellar als
propietaris amb la seva conservació.
Per aquest motiu considera innecessària la moció proposada.
El portaveu de CiU adreçant-se al del PP assenyala que no fa solament dos dies
que CiU ha deixat el govern municipal sinò que els edificis han tingut temps de
degradar-se des de que no estan en l’equip de govern.
Adreçant-se al portaveu del PSC manifesta que fa poca estona el Sr. Alcalde ens
ha ensenyat els preus d’altres municipis i considera que així mateix cal aprendre
de municipis més petits les polítiques endegades per aquests per rehabilitar
vivendes i garantir la seguretat dels vianants.

El portaveu del PP manifesta que no comprèn que es pugui dir que l’equip de
govern ha d’adoptar una política per ajudar als propietaris dels habitatges en mal
estat i per altra banda el mateix grup de CiU pretèn que no s’augmentin les taxes.
D’igual manera en la legislatura en que va governar CiU no es van arranjar
camins ni carrers perquè tot això comportava una despesa mentre que l’actual
equip de govern pensa que s’ha de millorar l’actual calitat de vida dels ciutadans
malgrat que suposi incrementar les despeses.
El portaveu d’IPA assenyala que l’anterior equip de govern va realitzar 8
expedients de ruïna i enderrocar 7 cases en les que la direcció de l’obra les
portava el Tècnic Municipal, afegint que tampoc es cobrava per arranjament de
façanes.
Finalment es sotmet a votació la proposta que és desestimada per 7 vots en contra
dels regidors del PSC i PP i 6 vots a favor dels regidors de CiU i IPA.
7.- MOCIÓ DE CIU SOL.LICITANT A LA DIPUTACIÓN GENERAL DE
ARAGÓN LA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA QUE UNEIX
ALMACELLES AMB ALFARRÀS
A proposta de la Comissió Informativa:
“Les bones comunicacións han afavorit sempre el desenvolupament econòmic
dels Estats, Nacions i Municipis, d’aquí que els Governs Municipals han
d’impulsar iniciatives davant les Administracions superiors per tal de millorar tot
tipus de comunicacions que els puguin beneficiar.
A principis dels anys 90 el Govern de la Generalitat va executar les obres de
remodelació de la comarcal que uneix Almacelles amb Alfarràs. Obra molt
beneficiosa pels ciutadans/es d’Almacelles que disposen en aquesta zona del
terme municipal d’explotacions ramaderes i agràries, però també per millorar les
relacions comercials i humanes amb altres municipis de la Comarca del Segrià i
de la Franja de Ponent.
Malauradament un tram en la Comarca de la Llitera falta per remodelar, i és on
es produeixen algun que altre accident de trànsit. Davant de la propera trobada

entre els representants del govern Català i Aragonés, els quals tractaran de com
millorar les vies de comunicació que uneixen Catalunya i Aragó.
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa els següents acords de Ple:
PRIMER: Que el Govern Municipal d’Almacelles sol.liciti a la Diputació
General d’Aragó d’estudiar en un termini breu l’execució de la remodelació
d’aquest tram.
SEGON: Donar trasllat de l’acord de Ple, a l’Ajuntament d’Almenar, al Govern
de la Diputació General d’Aragó, Mancomunitat de la Llitera, Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal del Segrià i als Ajuntaments d’Alfarràs.”
El portaveu de CiU demana el suport dels regidors en l’aprovació d’aquesta
moció per millorar el sistema de comunicacions.
El Sr. Alcalde manifesta que el seu grup votarà a favor si bé assenyala que l’obra
de remodelació d’aquesta carretera es va realitzar l’any 1990, quan governava
CiU, i per tant la necessitat de què la remodelació d’aquest tram existeix des de
llavors.
El portaveu d’IPA assenyala que precisament van ser els impulsos de l’equip de
govern d’aquell moment els que van donar lloc a l’arranjament de la carretera.
La proposta és aprovada per unanimitat.
8.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM.
9/99 DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS
INGRESSOS RECAPTATS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la conveniència d’ampliar els Serveis Urbanístics de les obres que es dirà
o de suplementar les partides de despesa existents per tal de finalitzar l’exercici
econòmic.

Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació els crèdits
necessaris per atendre els serveis o despeses abans esmentats habilitant les
partides econòmiques adients.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atesa la necessitat de finançar les partides de referència amb els majors ingressos
recaptats per completar el total finançament tramitat per generació d’ingressos.
Atès el que disposa l´article 158.4 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 35, 36.b i 38 45 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa als
majors ingressos recaptats i vist l´informe de l´Interventor acctal. es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
9/99, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb majors ingressos recaptats, amb el següent resum:

ESTAT D’INGRESSOS:

MAJORS INGRESSOS RECAPTATS
PARTIDA
28200
31203
31204
42000

CONCEPTE
Impost obres i construccions
Escomeses d’aigua
Escomeses clavegueram
Participació tributs estat
TOTAL

ESTAT DE DESPESES:
ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit)

IMPORT
3.865.000
200.000
200.000
3.000.000
7.265.000

121
222
222

Pressupost Suplements
de crèdit per
majors
ingressos
13100 Altres remuneracions person.
1.000.000
15000 Complement productivitat
500.000
16000 Seguretat Social
500.000

313
422

48000 Atencions benèfiques
21200 Reparació i manteniment

15.000

422
432
442
442
442
451
451
451

22700
20300
13000
21000
22300
20300
22000
62202

edificis
Contractació neteja
Arrendaments
Retribucions personal laboral
Manteniment infraestructura
Transports
Arrendaments
Material ordinari no invent.
Casal Cultural

300.000
100.000
100.000
200.000
700.000
100.000
200.000
250.000
3.300.000
7.265.000

PARTIDA CONCEPTE

TOTAL

Modificació total crèdit
per
generació
ingressos

Total despeses suplement de crèdit: 7.265.000
SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la
Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten
reclamacions, l´acord s´entendrà definitivament aprovat.
La proposta és aprovada per 7 vots a favor del representants del PSC i PP i amb 2
vots en contra dels representants d’IPA i amb 4 abstencions dels regidors de CiU.
9.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM.
10/99 HABILITANT PARTIDES FINANÇADES AMB 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..
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
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 número
10/99, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de suplement de crèdit per
generació d'ingresos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS

PARTIDA
78000
46202

CONCEPTE
Quotes reparcel.lació ED-1 i ED-2
Sub. Dip. ( pavelló)
TOTAL

IMPORT
800.000
2.600.000
3.400.000

Modificació
per
generació
ingressos
800.000
2.600.000
3.400.000

total crèdit

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA

CONCEPTE

432
452

Indemnitz. Reparc.ED1 ED2
OOAA P.Esports

60114
41000

TOTAL

800.000
2.600.000
3.400.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la
Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten
reclamacions, l´acord s´entendrà definitivament aprovat.”

La proposta és aprovada per 7 vots a favor del representants del PSC i PP i amb 2
vots en contra dels representants d’IPA i amb 4 abstencions dels regidors de CiU.
10.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM.
11/99, HABILITANT CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA ENTRE
PARTIDES.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució del
pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de
despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament, que regula l'aprovació dels expedients de
transferència de crèdits.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta
insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 11/99
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament amb el següent resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
451
21200
Reparació i manteniment d’edificis
451
22105
Productes alimenticis
451
22602
Publicitat i propaganda
451
48900
APA, Joventut, Institut
452
13000
Retribucions personal laboral
452
41000
OOAA P.Esports

Import
500.000
300.000
300.000
250.000
300.000
2.000.000

511
511

21000
22709

Manteniment i infraestructura
Treballs realitzats altres empreses
TOTAL

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

4.350.000,-

2.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida
Concepte
511
62300
Instal.lacions (senyals)
512
60004
Expropiació portada d’aigua
TOTAL
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT i CRÈDIT EXTRAORDINARI

3.- FONS D’AMINORAR
Partida
Concepte
011

31000

500.000
200.000
4.350.000

Interessos crèdits
TOTAL

Import
500.000
63.000
563.000
4.913.000,-

Import
4.913.000
4.913.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten
reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat.
11.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM.
12/99, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
FENT ÚS DEL ROMANENT LÍQUID 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.

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
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 12/99 dins
del vigent pressupost de l’Ajuntament d’Almacelles de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari, finançat amb part del romanent líquid de tresoreria
disponible procedent de la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
452
41000
OOAA P. Esports
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

IMPORT
630.000
630.000

CRÈDITS EXTRAORDINARI
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
313
41000
OOAA Patronat d’Avis
432
60300
Expropiació C/ Segrià
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI
TOTAL
SUPLEMENT
EXTRAORDINARI

DE

CRÈDIT

IMPORT
2.100.000
1.800.000
3.900.000
I

CRÈDIT
4.530.000

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT
LÍQUID
DE
TRESORERIA
CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

4.530.000
4.530.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la
Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin
reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient.”
La proposta és aprovada per 7 vots a favor del representants del PSC i PP i amb 2
vots en contra dels representants d’IPA i amb 4 abstencions dels regidors de CiU.
12.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESPORTS
NÚM. 2/99, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER GENERACIÓ
D’INGRESSOS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la necessitat d’ampliar les consignacions en el Pressupost del Patronat
amb la finalitat de preveure les despeses totals fins a 31 de desembre.
Atès que es preveu una aportació de l’Ajuntament millorant la subvenció
concedida al Patronat a l’aprovar-se el pressupost.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
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 número
2/99, dins del vigent pressupost del Patronat Municipal d’Esports de suplement
de crèdit per generació d'ingresos amb el següent resum:

ESTAT D´INGRESSOS

PARTIDA
400

CONCEPTE
De l’Adm.Gral. de l’Entitat Local
TOTAL

IMPORT
5.230.000
5.230.000

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA

CONCEPTE

452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452

Laboral Eventual
Altre Personal
Edificis i altres construccions
Material d’Oficina
Combustibles i carburants
Vestuari i material esportiu
Assegurança
Despeses vàries
Atencions protocolàries
Locomoció
Altres (Inversions)

131
141
212
220
22103
22104
22400
22600
22601
231
611

Modificació
per
generació
ingressos
200.000
60.000
1.200.000
40.000
320.000
60.000
50.000
400.000
350.000
150.000
2.400.000
5.230.000

total crèdit

200.000
60.000
1.200.000
40.000
320.000
60.000
50.000
400.000
350.000
150.000
2.400.000
5.230.000

TOTAL
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.”
La proposta és aprovada per 7 vots a favor del representants del PSC i PP i amb 2
vots en contra dels representants d’IPA i amb 4 abstencions dels regidors de CiU.
13.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT D’AVIS NÚM. 1/99,
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER GENERACIÓ D’INGRESSOS.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la necessitat d’ampliar les consignacions en el Pressupost del Patronat
amb la finalitat de preveure les despeses totals fins a 31 de desembre.
Atès que es preveu una aportació de l’Ajuntament subvencionant al Patronat
d’Avis.

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.

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 número
1/99, dins del vigent pressupost del Patronat Municipal d’Avis de suplement de
crèdit per generació d'ingresos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS

PARTIDA
400

CONCEPTE
De l’Adm.Gral. de l’Entitat Local
TOTAL

IMPORT
2.100.000
2.100.000

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA

CONCEPTE

313
313
313
313
313
313
313

Retribucions bàsiques
Reparacions i manteniment
Maquinària i instal.lacions
Material Oficina
Premsa
Combustibles i carburants
Vestuari

13000
21200
21300
22000
22001
22103
22104

TOTAL

Modificació
per
generació
ingressos
1.500.000
150.000
50.000
170.000
30.000
100.000
100.000
2.100.000

Total crèdit

1.500.000
150.000
50.000
170.000
30.000
100.000
100.000
2.100.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la
Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten
reclamacions, l´acord s´entendrà definitivament aprovat.”
La proposta és aprovada per 7 vots a favor del representants del PSC i PP i amb 2
vots en contra dels representants d’IPA i amb 4 abstencions dels regidors de CiU.

14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els reunits:
59/99.- Convocant sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia 28
d’octubre de 1999 a les 21 hores.
60/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat a l’Avda. dels Esports,
num. 4 per 3 metres linials, pel SR. ANGEL FARRUS VISA.
61/99.- D’adhesió al conveni signat entre LOCALRET i TELEFÒNICA
MÓVILES.
62/99.- Referent al requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala 1ª, notificant inici del recurs contenciós administratiu núm. 2269/99,
interposat per ANTONIO CASAÑÉ CERVERA.
63/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Dr. Rubió Sanz,
num. 8 per 2,5 metres linials, pel SR. RAMON MOLINS MIRALBÉS.
64/99.- Autoritzant ampliació del gual permanent núm. 1736/99 del garatge situat
al C/ de Melcior de Guàrdia i Matas, num. 31 que passi de 4 a 6 metres linials,
pel SR. FRANCISCO BARROSO GARCIA.
65/99.- Convocant sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia 12 de
novembre de 1999 a les 20 hores.
66/99.- Referent a l’inici d’expedient de declaració de ruïna en relació a l’edifici
situat al C/ Prat de la Riba núm. 9, cantonada amb el C/ Sant Antoni, propietat
del Sr. CARLOS AURIN URIACH.
67/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Sant Roc, num. 103
per 2,5 metres linials, pel SR. ANTONIO VELASCO LINARES.
68/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Sant Roc, num. 103,
porta 10 per 2,5 metres linials, pel SR. GERARDO ARRAZOLA GÓMEZ.
69/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Sant Roc, num. 103,
porta 12, per 3,5 metres linials, pel SR. ANTONIO MOLINA AMOROS.

70/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Sant Roc, num. 103,
porta 11, per 2,5 metres linials, pel SR. ANTONIO MOLINA AMORÓS.
71/99.- Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per al canvi de la figura
constructiva d’habitatges plurifamiliars a habitatges unifamiliars en l’illa
compresa entre els carrers Urgell, Sant Antoni, Pallars i Ntra. Sra. de Montserrat,
de data 15 de març de 1999.
72/99.- Aprovació inicial de la memòria valorada d’urbanització parcial dels
carrers: Sant Antoni (entre Urgell i Pallars), Ntra. Sra. de Montserrat (entre
Urgell i Pallars), Pallars (entre Sant Antoni i Montserrat) i Urgell (entre Sant
Antoni i Montserrat), de data Setembre de 1.999.
73/99.- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització d’acabats al Polígon
Industrial “Pla de la Creu” a Almacelles.
74/99.- Ordenant la restitució del servei d’aigua a la Sra. ANNA MAGAÑA
75/99.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Sant Roc, num. 103,
porta 4, per 2,5 metres linials, per la Sra. IRENE MARTÍN DE LA CRUZ.
76/99.- Referent a l’expedient per a l’expropiació de les finques afectades per
l’obra d’urbanització del carrer Segrià, pel qual s’aproven els fulls d’apreuament
de l’Ajuntament.

15.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT D’AVIS NÚM. 2/99,
HABILITANT CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals , faculta a les entitats locals i organismes autònoms a regular, en
les bases d'execució del pressupost, el règim de transferències de crèdit
pressupostari de l'estat de despeses.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el

pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta
insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 2/99
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost del
Patronat d’Avis amb el següent resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
313
22100
Energia Elèctrica
313
22105
Productes Alimentaris
313
22107
Productes Farmacèutics
313
22108
Productes Neteja
313
22400
Assegurança
313
22706
Estudis i Treballs Tècnics
TOTAL
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

2.515.000,-

3.- FONS D’AMINORAR
Partida
Concepte
313
313
313

62200
62500
63300

Import
400.000
1.000.000
175.000
560.000
150.000
230.000
2.515.000

Inversió Reposició edificis
Inversió nova mobiliari i estris
Inversió Reposició maq. I instal.la.
TOTAL

Import
1.535.000
130.000
850.000
2.515.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten
reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat.”
La proposta és aprovada per 7 vots a favor del representants del PSC i PP i amb 2
vots en contra dels representants d’IPA i amb 4 abstencions dels regidors de CiU.

16.- PRECS I PREGUNTES.El regidor Sr. Josep Ibarz fa constar que a primers d’any va demanar el seu grup
una sala per exercir les tasques de regidor, assenyalant que l’Alcaldia li va
contestar que s’estudiaria i es miraria de solucionar el tema a finals d’any. És per
això que recorda aquella petició en l’espera de què solventi definitivament aquest
tema.
També demana que quan es faci al.lusió a l’impost de vehicles de l’Ajuntament
d’Alfarràs etc, es facin constar totes les categories.
Esmenta que ha vist cartells en la vila on es parla de la Regidoria de la Dona, i fa
constar que si bé és cert que veu positivament l’existència d’aquest tipus de
Regidoria s’ha de reconéixer en el cartipàs municipal que aquesta no hi és. En
definitiva demana que es creï aquesta regidoria i que en tot cas mentre no
existeixi no es signi en els cartells en aquesta denominació.
El Regidor Sr. Josep R. Olivart fa constar que ha rebut la resposta de l’Alcaldia
respecte a les preguntes formulades en el darrer Ple, mostrant la seva estranyesa
al comprovar que no es contesta amb claredat a cap de les preguntes formulades.
És per això que demana novament la seva resposta, desprès d’assenyalar quines
van ésser les preguntes i quin el contingut de la resposta.
El regidor en Josep R. Olivart realitza a continuació les següents preguntes en
nom del grup de CiU:
“1.- En l’acta de Comissió de Govern del dia 18 d’octubre de 1999 i en el punt
6.1. l’Alcalde dóna compte del conveni signat amb el Servei de Correus:
Pregunta:
Quin és aquest Conveni?
2.- En l’acta de Comissió de Govern del dia 8 de novembre de 1999 i en el punt
6.5.: L’Alcalde informa sobre una reunió amb el Cap dels Mossos d’Esquadra:
Pregunta:
Quin va ser el resultat de la reunió?

3.- En l’acta de Comissió de Govern del dia 8 de novembre de 1999 i en el punt
6.2.- s’acorda contractar un peó, i en le punt 6.3. l’equip de Govern justifica fer
les obres pel sistema d’administració donat que té mitjans adequats per fer les
obres.
Pregunta:
Quin és el cirteri adoptat per fer la contractació, si, com diu l’equip de Govern,
l’Ajuntament ja té els mitjans suficients per fer les obres?
4.- En l’acta de Comissió de Govern del dia 15 de novembre de 1999 i en el punt
6.3.: S’acorda adquirir 1080 cadires:
Pregunta:
Per què 1080 cadires?, Quin és cost total? I Quins pressupostos s’han presentat
(empreses i imports)?”
Acte seguit s’inclou com a tema d’urgència el següent punt en l’ordre del dia que
els reunits aproven per unanimitat:
17.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER AL CENTRE DOCENT MUNICIPAL
INFANTIL VENSI.“Vista la resolució de 11 de novembre de 1999 per la qual s’atorga una
subvenció per part de la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat
en favor de l’Escola d’Educació Infantil VENSI.
Atès que d’acord amb l’article 4 de la mateixa Resolució cal procedir als tràmits
per tal de fer efectiva la subvenció, és per això que es proposa:
PRIMER: Acceptar la subvenció d'1.459.622 pessetes, concedida per al Centre
d’Educació Infantil VENSI, en virtut de Resolució de data 11 de novembre de
1999 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’esmentat Departament.”
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,15 hores del vespre.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

