ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL 15 DE NOVEMBRE DE 1996
NÚMERO 8 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. FRANCISCO TORRES ARNÓ
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP R. IBARZ GILART
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-una trenta hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels Regidors assenyalats més
amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del Secretari Sr.Ramon M.
Cornellana Puigarnau, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta
Corporació.
El Sr. Alcalde-President fa constar que excusa la seva assistència la regidora Lourdes Ferrer Roca
per malaltia.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 DE SETEMBRE
DE 1996.
Pel regidor portaveu de CiU es fa constar que en l’acta anterior en el punt 9.- que tracta de
l’aprovació provisional de la modificació puntual de normes subsidiàries en la Unitat d’Actuació
núm. 8, en la fase de deliberació, on hi diu:
“Sotmesa a deliberació el portaveu de CiU manifesta que el seu grup votarà en contra per
coherència”.
Cal afegir, tal com va dir:
”per coherència amb altres propostes de modificació puntual”.
Els reunits aproven l’esmena.

En segon lloc el portaveu de CiU proposa esmenar el capítol de PRECS i PREGUNTES en el
paràgraf 11è, substituint el redactat següent:
“ El Sr. Miquel Querol manifesta que hi havia un projecte per remodelar el Col.legi Pitàgores
contra el qual es va oposar l’equip de govern.”
El redactat que es proposa, tal com es va manifestar en el seu moment, és el següent:
“El Sr. Miquel Querol manifesta que en la penúltima legislatura hi havia un projecte per remodelar
Pitàgores amb subvenció aprovada, el qual el grup socialista va votar en contra”.
Els reunits aproven l’esmena.
El regidor portaveu de CiU també manifesta que en el capítol de PRECS i PREGUNTES cal
incloure una pregunta seva en el tema de festes, adreçat al regidor de Cultura, que deia:
“Per què no es va fer l’espectacle anunciat de FOLLIM FOLLAM ?, contestant el Regidor de
Cultura que es va morir un familiar del grup. Acte seguit va matitzar el portaveu de CiU preguntant
al Regidor de Cultura si hi havia pre-contracte d’aquest espectacle, contestant el regidor de cultura
negativament.”
Els reunits aproven la inclusió en l’acta.
Pel regidor portaveu d’ERC es fa constar en l’acta que s’ha omès un comentari seu en el capítol de
PRECS i PREGUNTES, al final desprès de la intervenció del Sr. Prats, el qual justificava que
s’havien celebrat pocs actes en la festa major, degut a que els diners destinats eren limitats. La seva
opinió va ser manifestar que : “no es tractava de demanar que es destinessin més diners per la festa
sino que amb menys diners i més imaginació es podria millorar la festa.”
Els reunits aproven la inclusió en l’acta.
Sotmes a votació el contingut de l’acta és aprovat per 8 vots a favor i 4 en contra dels grups CiU i
IC-EV.
Acte seguit per unanimitat s’inclou com a tema d’urgència la proposta que es dirà, la qual és
aprovada per unanimitat dels reunits:
PROPOSTA SOBRE
APROVACIÓ DEL CONVENI A SIGNAR AMB EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER FINANÇAR LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ
CLAVEGUERA, FALS SOSTRE, HABILITACIÓ AULA P-3 I CALEFACCIÓ AL
COL.LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA “ANTÒNIA SIMÓ ARNÓ”
D’AQUESTA LOCALITAT.
Atesa la conveniència d’executar d’immediat les obres objecte del present conveni, l’Ajuntament ha
procedit a fer-les, comptant amb la col.laboració del Departament d’Ensenyament que ha
insepccionat aquestes.
Havent-se rebut en data 13/11/96 per via FAX l’esborrany del conveni, a subscriure amb el
Departament d’Ensenyament que finançarà bona part de les obres, es proposa incloure al Ple com a
tema d’urgència el següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’esborrany del conveni a subscriure amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per realitzar les obres de substitució de claveguera, fals sostre,
rehabilitació aula P-3 i calefacció al CEIP Antònia Simó Arnó d’aquesta localitat.
SEGON.- Cedir l’ús de la construcció realitzada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per a ser destinat a activitat escolar.
TERCER.- Comprometre’s a fer front a les despeses que s’originin amb motiu d’aquest Conveni.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia a subscriure el present Conveni de conformitat amb l’art. 21.1.b de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’art.51.1 a de la Llei 8/1987
de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.

2.-PROPOSTA SOBRE MODIFICACIO D'ORDENANCES FISCALS I ORDENANCES
REGULADORES DELS PREUS PUBLICS PER A 1997
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que l' increment del cost dels serveis municipals així com el major preu dels béns consumits
per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la necessitat de majors ingressos per l' erari
municipal.
Atès que, a part de l' increment d' aquestes despeses, es produeixen altres com a conseqüència de la
creació de nous serveis i de la millora en la qualitat dels existents, que la propia dinàmica municipal
genera, per satisfer les majors exigències de la comunitat que amb el pas del temps es venen
produint.
Atès que la financiació de les despeses dels serveis, tenint en compte la classe de recursos que
nodreixen la nostra hisenda local, es porta a terme fonamentalment aplicant dos clases de tributs:
Impostos i taxes.
Es proposa al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals i ordenances reguladores
dels preus públics que a continuació es detallen:
O.F. núm. 1. Impost de béns immobles
L'article 7 queda redactat de la següent manera: El tipus de gravamen a aplicar per a béns de
naturalesa urbana serà el 0,51% i el 0,80% per a béns de naturalesa rústega.
Per al càlcul del coeficient d’urbana s’ha partit de la base de considerar que l’Estat, tal com preveu
el projecte de la Llei de pressupostos de 1997, realitzarà una actualització dels valors cadastrals
d’un 2, 6%.

Si la Llei de pressupostos de l’Estat per 1997, realitza una actualització diferent del 2,6% dels
valors cadastrals de l’IBI d’urbana, el coeficient abans fixat s’adequarà de forma que la quota no
quedi incrementada per damunt d’un 3,5% sobre la de 1996.
Així mateix, si es realitza una actualització diferent del 2,6% dels valors cadastrals de l’IBI de
rústega, el coeficient abans fixat per l’Ajuntament s’adequarà de forma que la quota pel
contribuent no variï.
Impost sobre activitats econòmiques
Fent ús de la facultat que estableix l’art. 88 de la Llei d’Hisendes Locals, es fixa en 1,55 el
coeficient que s’aplicarà sobre la tarifa de l’impost fixada per l’Estat.
Per al càlcul d’aquest coeficient s’ha partit de la base que la Llei de Pressupostos per 1997
mantindrà les mateixes tarifes aplicables a l’exercici 1996. En el cas contrari s’adequarà el
coeficient de forma que la quota resultant sigui la mateixa.
O.F. núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
L'article 7.5 queda redactat de la següent manera: S'estableix un coeficient d'1,397, quedant el
següent quadre de tarifes:
A) Turismes.
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 12 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
De més de 16 cavalls fiscals

2.933
7.920
16.722
20.829

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

19.362
27.576
34.470

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

9.827
19.362
27.576
34.470

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

4.107
6.454
19.362

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

4.107
6.454
19.362

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

1.026
1.760
3.520
7.040
14.081

O.F. núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
L'article 7 resta igual amb l'excepció del següent quadre que queda redactat:
Epigraf cinquè. Documents relatius a serveis d'urbanisme.
1
Per cada expedient de declaracio ruina edificis
2
Certificació serveis urbanistics a instancia de part
3
Informe sobre caracteristiques de terreny o consulta per edificació a
instancia de part
4
Expedient concessió instal.lacio rètols i mostres
5
Per cada planol presentat per particular i en cada memoria d'obres
subscrita per tècnic
6
Per cada copia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o fraccio de
planol
7
Per còpies de planols en expedient de concessió de llicencia
8
Certificació del técnic en valoració de danys i d'altres peritatges
sobre edificis
9
conculta sobre ordenances edificació
10 Obtenció Cèdula Urbanistica

2.355
2.355
5.900

Epigraf Vuitè. Altres Expedients o Documents.
Per qualsevol altre expedient o documents que no està expressament tarifat
Per fotocòpia .......................................

5.900
20

5.900
5.900
5.900
1.760
1.190

1.190
1.190

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

6.410
19.600
6.410
9.700
9.700
8.710
6.410

O.F. núm 9. Taxa de clavegueram
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
A) Habitatges
2.915
B) Finques i locals no destinats a habitatges 5.880
0.F. núm. 10. Taxa de cementiri
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
- Nínxols
Tram 1
83.560
Tram 2
83.560
Tram 3
83.560
Tam 4
83.560
Ninxos de la zona antiga
39.310
- Fosses Simples
Dobles

211.765
370.530

- Conservació
Ninxols
828
Fosses
1.760
O.F. núm. 12. Taxa per transport de carns
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Per cada kg de carn en còrpora, excepte les d'equí i els animals de toreig, i les seves despulles, de
boví, equí, llanar i cabrum .....................................
14
De porquí .....................................................................19
O.F. núm 16. Taxa per al desguàs de clavegueres particulars a la xarxa general
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients.
Les bases de percepció dels drets de gravàment la formarà l'impot del valor de l'edifici a que s'ha
d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es determinarà per a l'exercici 1996, mintjantçant
aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1.450 pessetes per
metres quadrat i en els coberts i magantzems de 645 pessetes per metre quadrat de la superficie que
ocupi. El valor resultant es gravarà en la proporció del 7,50 % sense que l'import de l'arbitri pugui
ésser inferior a 13.972,-pessetes.
O.F. núm. 17. Taxa per a la connexió de preses d'aigua a la xarxa general de la població
L'article 1 queda redactat de la següent manera:.
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la l'instal.lació de preses
d'aigua potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua potable, prenent per base l'import del valor
de l'obra a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat, estat, etc., que es determinarà
mitjantçant aplicació dels següents coeficients:

Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1.450 pessetes per
metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó de 645 pessetes per metre quadrat de la superficie
que ocupi. El valor resultant es gravarà en la proporció del 7,50 % sense que l'import de l'arbitri,
pugui esser inferior a 13.972 pessetes.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, deuran de satisfer per cada una
d'elles, la quantitat de 14.490 pessetes.
O.F. núm. 18. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
L'article 5 queda redactat de la següent forma:
Per retirada i transport de cada vehicle:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
2.950
analoques
2. Automobils de turisme, camions i similars
7.070
O.F. núm. 19. Reguladora dels preus públics
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic.
Tarifa novena. Indústries del carrer i ambulants.
Fix............... 1.190
No fix .......... 1.555
Preu públic per la prestació de la màquina moto-nivelladora
Per cada hora ................... 6.210
Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Per cada hora .................... 3.210
Preu públic per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Per ml .............................. 860
Preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal.lacions
anàlogues.
S’aplicaràn les següents tarifes:
PREUS ABONAMENTS TEMPORADA
Abonament familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil
PREUS ABONAMENTS MENSUAL

6.730,3.520,2.070,-

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

4.040,2.070,1.350,-

210,130,440,235,-

SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats pel termini de
30 dies, mitjantçant exposició pública en el tauler d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial
de la Província.
TERCER: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a votació es va aprovar la proposta per 7 vots a favor, 4 en contra dels grups d’IC-EV i
CiU i 1 abstenció del grup d’ERC.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REPÚBLICA D’ARGENTINA.
Es dóna lectura de la següent proposta:

PROJECTE

D’URBANITZACIÓ

DEL

C/

“Per decret d’Alcaldia que es transcriu a continuació s’ha aprovat definitivament el projecte
d’urbanització del c/ República d’Argentina, motiu pel qual es proposa la seva ratificació pel Ple:
“DECRET Nº 48/96
Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província nº 126, de data 17 d’octubre, l’edicte
exposant al públic el decrect de data 11 d’octubre de 1996, referent a l´aprovació inicial del
projecte d’urbanització del c/ República d’Argentina (tram comprès entre els c/Sant Jordi i
l’Estació) i trancorregut el termini de quinze dies comptats des de l´endemà de la publicació del
darrer edicte en el BOP, sense que s´hagi formulat cap reclamació contra el mateix,
RESOLC:
PRIMER.- Elevar a definitiu el decret de data 11 d’octubre de 1996, referent a l´aprovació inicial
del projecte d’urbanització del c/ República d’Argentina (tram comprès entre els c/Sant Jordi i
l’Estació).
SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia, i notificar als
propietaris afectats i als que haguessin comparegut en l´expedient.

TERCER.- Remetre a la Comissió Provincial d´Urbanisme, la documentació que conté l´expedient
de referència, per al seu assabentat.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, davant meu, el Secretari de tot el qual en dóno fe.
ALMACELLES, 5 de novembre de 1996.”
Pren la paraula el portaveu de CiU, el qual fa constar que el seu grup no votarà en contra perquè la
urbanització del carrer és necessària si bé, cal fer constar, que no troba correcta l’aprovació per
decret d’Alcaldia i que per altra banda hi ha algun compromís urbanístic.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor, 2 en contra d’IC-EV i 2 abstencions
del grup 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/ REPÚBLICA D’ARGENTINA.

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de l'obra
“Urbanització del C/. República d’Argentina (tram comprès entre el c/ Sant Jordi i de l’Estació)”.
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/
República d’Argentina (tram comprès entre el c/ Sant Jordi i de l’Estació )”, 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 10.320.671 pessetes i el cost suportat per l'ajuntament en
8.491.254 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.224.444 pessetes, equivalents al 85,08 %
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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor, 2 en contra del grup IC-EV i 2
abstencions dels membres del grup CiU.
5.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS, DE LA BASE I DE LES QUOTES
INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ MARAGALL.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència que una part han estat portades a terme per
Administració i per una altra mitjançant contractes de col.laboració. Procedeix d’acord amb l’article
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 individualitzades definitives de les
contribucions especials per l’obra d’Urbanització del c/Maragall 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.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 14
d’octubre de 1996.”
Pren la paraula el regidor portaveu de CiU, preguntant al regidor d’Obres si ha sortit el carrer més
car o més barat, contestant aquest que més barat.
Acte seguit afegeix el portaveu de CiU el següent:
Que els preus es poden fer sortir de totes les maneres segons es comptabilitzin. Que per trobar el
cost real no lliga que es facturin els peons a 1.200 PTA l’hora, no es comptin les despeses que
suposa l’ús del camió, les formigoneres, la dedicació de l’encarregat, etc.
Que concluint és fals el càlcul fet i assenyala que les despeses no computades les paguen la resta de
ciutadans.
Finalment fa constar que és sospitós que es faci per administració el carrer on hi viu la major part
de la família del Sr. Alcalde. Demana en definitiva que es presentin els números dels costos reals de
l’obra.
Intervé acte seguit el regidor d’Obres qui adreçant-se al portaveu de CiU manifesta:
Que els números són reals i els sous són els facilitats per la Gestoria.
Que si troba una partida no imputada que ho demostri.
Que revisi la documentació i es miri les coses abans de parlar.
El portaveu de CiU intervé per al.lusions, contestant al Regidor d’Obres, que ha passat tres hores
mirant la documentació, i que si vol, el que ha dit es pot comprovar a l’expedient del Ple. El Sr.
Alcalde manifesta que ara no hi ha temps per fer-ho.
Acte seguit intervé el regidor, en Ramon Prats, el qual adreçant-se al regidor portaveu de CiU,
manifesta:
Que troba de mala fe la seva intenció i considera que no es pot utilitzar en un Ple l’argument de què
en un carrer hi viu la família del Sr. Alcalde. Al seu criteri cal mirar les coses amb fredor. Així
mateix manifesta que si un regidor vol dialogar dels assumptes municipals l’equip de govern
l’atendrà amb tot detall.
El portaveu de CiU contesta, manifestant que li xoca l’oferiment, atès que ha fet dues instàncies i
no li han donat el que demanava.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 8 vots a favor i els vots en contra d’IC-EV i CiU.
Finalment el Sr. Alcalde-President manifesta que hi ha carrers que surten més barats i altres més
cars, i assenyala que el seu grup va dir que procuraria fer els carrers de tot el poble, i que així s’està
fent, procurant que en aquesta tasca hi participin els operaris i comerços del poble.

6.- PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDIT 4/96 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT MITJANTÇANT TRANSFERENCIES DE CREDITS.
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 aprovades en sessió plenària del dia 31 de maig de 1996, que regula l'aprovació dels
expedients de transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades despeses que no es
poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el pressupost ordinari en vigor consignació
pressupostària o per ésser aquesta insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER:
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 4/96 mitjantçant
transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de l'Ajuntament amb el següent
resum:

1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Class. func. Class.econòm. Descripció
313
13100
313
16000
452
13100
452
16000

Import
Personal eventual
Seguretat Social
Personal eventual
Seguretat Social

50.000
150.000
250.000
150.000
600.000

TOTAL AUGMENTS ................................. 600.000
2.- FONS DE FINANCIACIÓ: DE TRANSMISIÓ DE CRÈDITS.
Cassif. func.

Class.econòm. Descripció
511

Import

60103 Vorera i c/ Dr. Agustí

600.000
600.000

- TOTAL DISMINUCIONS .........................

600.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord mitjantçant 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.”
El regidor portaveu d’ERC manifesta que està en desacord en la contractació de personal eventual i
menys encara en treure diners de partides destinades a reparació de voreres i passar-les a personal.
El regidor d’Hisenda i el Secretari clarifiquen que la partida de la vorera del c/ Dr. Agustí, que es
dona de baixa es consigna novament en el pressupost, en la modificació que conté el següent punt
de l’ordre del dia per tal de finançar l’obra amb les aportacions dels propietaris de les finques
termenejants.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor i 5 vots en contra dels grups d’IC-EV,
CiU i ERC.
7.-PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ NÚMERO 5/96 DEL PRESSUPOST DE
L´AJUNTAMENT DE 1996 DE
CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER MAJORS
INGRESSOS:
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès a la conveniència d’ampliar els Serveis Urbanístics següents: la pavimentació del C/. Dr.
Agustí; la finalització de les voreres del C/. Diputació; i l’instal.lació de l’enllumenat públic del
camí de Sucs.
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, complertant així la total financiació.
Atès que pel fà a l’obra de pavimentació del C/ Dr. Agustí ja existia una previssió de despesa en el
pressupost si bé cal consignar-la novament amb les dades reals que es deriven de la memòria
valorada i així mateix fer constar en el pressupost els ingressos procedents d’aportacions
voluntàries del propietaris.
Atès que les bases d´execució del pressupost d´aquest Ajuntament, de 1996, i concretament la base
12, regula els crèdits generats per majors ingressos.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els articles
43 a 45 del RD 500/90 de 20 d´abril i, vist l´informe de l´Interventor acctal. es proposa als reunits el
següent:

PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 5/96, dins del vigent
pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, generat per majors ingressos amb el següent
resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
39901
39901
39901

CONCEPTE
Aprotació veïns camí de Sucs
Aportació voreres Diputació
Aportació paviment Dr. Agustí
TOTAL

IMPORT
240.000
235.140
512.308
987.448

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
crèdit extraordinari
Modificació
total crèdit
51160107 Pavimentació C/. Dr. Agustí 219.560
512.308
731.868
51161102 Voreres C/ Diputació
164.860
235.140
400.000
43260100
Enllumenament camí de
360.000
240.000
600.000
Sucs
TOTAL
744.420
987.448
1.731.868
SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent esdicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten reclamacions, l´acord
s´entendrà definitivament aprovat.”
En la fase de votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor i 5 en contra dels grups d’IC-EV,
CiU i ERC.
8.- MODIFICACIÓ NÚM. 6/96 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇADES AMB
ROMANENT GENERAL 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 ad’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 6/96 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
llur resum és:
EXPEDIENT SUPLEMENTS DE CREDITS
FUNCIONAL
121
422
432
511

PARTIDA
131.00
160.00
227.06
611.00

CONCEPTE
PERSONAL EVENTUAL
S.SOCIAL
TREBALLS TECNICS
CAMINS
TOTAL

IMPORT
1.850.000
120.000
500.000
7.000.000
9.470.000

EXPEDIENT CREDIT EXTRAORDINARI
FUNCIONAL PARTIDA
422
13100
432

60100

511
511

61102
60107

622
622

22606
22700

CONCEPTE
PERSONAL
PARV.VENSI
INST.ENLLUMENAT
CN.SUCS
VORERES C/DIPUTACIO
PAVIMENTACIÓ DR.
AGUSTÍ
FIDAL-95
NETEJA ESCORXADOR
TOTAL

IMPORT
350.000
360.000
164.860
219.560
1.000.000
110.000
2.204.420

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI........11.674.420,-FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE CREDIT.....9.470.000,ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA CRÈDIT EXTAORDINARI.......2.204.420,TOTAL....
11.674.420,SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent esdicte 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 7 vots a favor i amb el vot en contra dels
representants dels grups IC-EV, CiU i ERC.
9.- NOMENAMENT DE CÀRRECS DE L’ORGANISME INDESAL.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple de data 6 de novembre de 1990, es va acordar crear i aprovar els seus
estatuts de l’Institut Municipal per al Desenvolupament d’Almacelles (INDESAL).
Atès que d’acord amb els articles 10 i següents dels estatuts on es regulen els òrgans de govern, cal
procedir al nomenament dels càrrecs que integren l’organisme.
Per tot el qual es proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Nomenar President de l’INDESAL en Manuel Visa Purroy
SEGON.- Nomenar Vice-President de l’INDESAL en Ramon Prats Trota
TERCER.- Designar com a vocals de l’INDESAL, en representació de la Corporació Municipal:
En Miquel Abella Galindo
En Francesc Torres Arnó
En Manuel Querol Llobet
QUART .- Nomenar els vocals que seran veïns representatius del món comercial, agrícola,
industrial i turístic o de serveis:
En Joan Josep Roure Giron
En Josep M. Arfelis Vidal (Representant de FIDAL)
En Ignasi Comella Peiró (Representant de l’UCSA)
En Carles Pàmpols Baradad (President de la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”
En Santiago Reñé Vilanova (President de la Comunitat de Regants)
En Joan Cabós Fabregat (Delegat de la Caixa de Catalunya)
En Josep Caelles Subirana (Delegat de la Caixa del Penedès)
Na M. Carmen Rodríguez Martínez
En Salvador Solanes Pascual (Representant de la Unió de Pagesos)
Na Mari Creu Roteta Golobardes
N’Assumpció Roc Soler
En Santiago Mazana Novellón
CINQUÈ.- Nomenar Tresorer, el regidor Sr. Miquel Abella Galindo.”

Pren la paraula el portaveu de CiU, qui manifesta que la proposta de l’equip de govern, designant
membres d’INDESAL, és incoherent atès que la major part dels nomenats són del color polític del
partit socialista.
El portaveu d’ERC manifesta que al tirar endavant aquest organisme, el seu grup va demanar que es
fes amb la màxima representació.
És per aquest motiu que considera que no és ètica la llista perquè no s’ha tingut en compte la
pluralitat de l’Ajuntament i, per altra banda, se’ls podria avisar. En canvi, continua dient, si que es
veu representació del PP.
Intervé acte seguit el portaveu del Partit Popular el qual manifesta, adreçant-se al portaveu d’ERC,
que els membres del PP venen a l’Ajuntament per estudiar els assumptes i dialogar sobre ells amb
l’equip de govern.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor i 5 vots en contra dels regidors de CiU,
IC-EV i ERC.
10.- DETERMINACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER L’ANY 1997.Es dóna lectura de la següent proposta que a continuació es transcriu, la qual és aprovada per
unanimitat dels reunits:
“Per donar compliment al que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, cal procedir a
determinar quines seran les dues festes locals per a 1997.
Un cop examinades les festes oficials proposades per la Generalitat i ateses les necessitats dels
vilatans.
Es proposa als reunits l’adopció del següent acord:
PRIMER: Fixar les festes locals per a 1997 tal com segueix:
El dia 1 de març amb motiu de la Festa de l’Aigua
El dia 24 de setembre amb motiu de la Festa de la Mare de Dèu de la Mercè
SEGON: Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball si bé caldrà
que sigui posteriorment ratificada pel Ple Municipal.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 30
de setembre de 1996.”

11.- SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ PER L’AVANÇAMENT EN
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL C/ SANT QUÍLEZ I
URBANITZACIO DEL C/REPÚBLICA D’ARGENTINA.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“A) Avançament de la contractació de l’obra d’urbanització del c/ Sant Quílez
Atès que el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya de l’any 1997 preveu subvencionar l’obra
d’Urbanització del c/ Sant Quílez d’Almacelles (entre c/ Balmes i c/ Sant Pere).
Atès que per acord de la Comissió de Govern de data 12 de setembre de 1996, es va resoldre de
sol.licitar del Departament de Governació que la subvenció del c/ Sant Quílez quedés reduïda a
l’import d’1.560.000,-- pessetes, destinant la resta de la quantitat inicialment prevista a l’obra
d’urbanització del c/ República d’Argentina.
Atesa la necessitat d’iniciar les obres d’urbanització del c/ Sant Quílez i vist el que disposa la
resolució de 2 de juliol de 1996 que regula l’avançament de la contractació d’obres inclosa en el Pla
d’Obres i Serveis de Catalunya, es proposa als reunits:
PRIMER: Sol.licitar del Departament de Governació que autoritzi l’avançament de la contractació
de l’obra d’Urbanització del c/ Sant Quílez prevista en el PUOSC de 1997 a fi de que es pugui
contractar en l’exercici 1996.
SEGON: Declarar que aquesta contractació s’entèn realitzada sota la plena responsabilitat de la
Corporació, atès que per al lliurament de les subvencions corresponents als programes dels
exercicis 1997, 1998 i 1999, caldrà atenir-se a la programació dels pressupostos respectius i als
acords del Govern de la Generalitat.
TERCER: Fer constar que la Corporació local té consignat en el pressupost corresponent els
recursos econòmics que li permetin avançar la contractació de l’obra.
B) Avançament de la contractació de l’obra d’Urbanització del c/ República d’Argentina (tram
entre c/ Sant Jordi i c/ de l’Estació)
Atès que el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya de l’any 1997 preveu subvencionar l’obra
d’Urbanització del c/ República d’Argentina (tram entre c/ Sant Jordi i C/ de l’Estació).
Atès que per acord de la Comissió de Govern de data 12 de setembre de 1996, es va resoldre de
sol.licitar del Departament de Governació que de la subvenció destinada inicialment al c/ Sant
Quílez n’assignés l’import d’1.829.417,-- pessetes a subvencionar l’obra d’urbanització del c/
República d’Argentina.
Atesa la necessitat d’iniciar les obres d’urbanització del c/ República d’Argentina i vist el que
disposa la resolució de 2 de juliol de 1996 que regula l’avançament de la contractació d’obres
inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, es proposa als reunits:

PRIMER: Sol.licitar del Departament de Governació que autoritzi l’avançament de la contractació
de l’obra d’Urbanització del c/ República d’Argentina prevista en el PUOSC de 1997 a fi de que es
pugui contractar en l’exercici 1996.
SEGON: Declarar que aquesta contractació s’entèn realitzada sota la plena responsabilitat de la
Corporació, atès que per al lliurament de les subvencions corresponents als programes dels
exercicis 1997, 1998 i 1999, caldrà atenir-se a la programació dels pressupostos respectius i als
acords del Govern de la Generalitat.
TERCER: Fer constar que la Corporació local consignarà en el pressupost corresponent els
recursos econòmics que li permetin avançar la contractació de l’obra.”
Sotmesa a votació, la proposta s’aprova per 8 vots a favor i amb 4 vots en contra dels grups IC-EV i
CiU.
12.-PROPOSTA D’ACORD PER EXECUTAR PER ADMINISTRACIÓ LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT QUILEZ (ENTRE BALMES I CARRER SANT
PERE)
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès el procediment incoat per la realització per Administració de l’obra d’urbanització del carrer
Sant Quilis (tram comprés entre el carrer Balmes i carrer Sant Pere).
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics adequats i mitjans auxiliars que
reduiran el cost de dita obra.
Atès que la memòria valorada de l’obra d’urbanització carrer Sant Quilis (tram comprés entre el
carrer Balmes i carrer Sant Pere) ha estat redactat perl SR. Domingo Bandrés Lacambra, amb un
pressupost d’obra de 6.778.835,- ptes.
Atès el que ve regulat per l’article 153 i 154 de la llei de Contractes per les Administracions
Públiques.
Vist l’informe emés pel Tècnic Municipal, així com el del Secretari d’aquest Ajuntament, es
proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Executar directament per Administració a través dels serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament l’obra d’urbanització del carrer Sant Quilis (tram comprés entre el carrer Balmes i
carrer Sant Pere) per un import de 6.778.835,- ptes.
SEGON: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns justificants,
recollits en certificacions d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal que s’expedirà
mensualment, i inclourà l’obra executada durant dit període de temps”.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 30
d’octubre de 1996.”

En la fase de votació s’aprova la proposta per 8 vots a favor i amb els vots en contra dels grups
d’IC-EV i CiU.
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents Decrets per assabentar als reunits:
- Núm. 36/96, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 1995.
- Núm. 37/96, sobre la modificació de crèdit 1/96 del pressupost vigent de la Corporació.
- Núm. 38/96, sobre convocatòria de la sessió ordinària de Ple de data 27 de setembre de 1996.
- Núm. 39/96, sobre la sol.licitud de pròrroga per 6 mesos de la plaça de Secretaria, del SecretariInterventor en Ramon M. Cornellana Puigarnau.
- Núm. 40/96, sobre la devolució dels drets d’examen dels aspirants definitivament exclosos a la
convocatòria de la plaça d’especialista en Llar d’Infants.
- Núm. 41/96, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de
l’exercici 1995.
- Núm. 42/96, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport de
l’exercici 1995.
- Núm. 43/96, sobre la petició del regidor en Miquel Querol Gisbert, demanant documentació.
- Núm. 44/96, sobre l’aprovació del projecte d’urbanització del c/ República d’Argentina (tram
comprès entre els c/ Sant Jordi i l’Estació).
- Núm. 45/96, elevant a definitiu l’acord adoptat pel Ple de data 30 de juliol de 1996, referent a
l’aprovació inicial de les bases i el repartiment per la imposició i ordenació de les CCEE per l’obra
urbanització del c/ Melcior de Guàrdia i Matas.
- Núm. 46/96, sobre la sol.licitud a la Direcció General d’Administració local d’una pròrroga per 6
mesos per l’adscripció temporal en comissió de serveis de la plaça de secretaria de l’Ajuntament.
- Núm. 47/96 sobre l’aprovació del projecte d’urbanització dels c/ Garcia Morato, Sant Jordi i Ntra.
Sra. de Montserrat (tram comprès entre els c/ Baró d’Esponellà- Rambla i Dr. Agustí-Rambla).
14.- COMPTE DE LA MOCIÓ DE CIU PERQUÈ ES SOL.LICITI AL MINISTERI DE
FOMENT QUE ES COMPENSI LA PÈRDUA QUE SOFRIRÀ EL SECTOR COMERCIAL
I HOSTELER DE LA VILA AMB MOTIU DE LA FUTURA AUTOVIA LLEIDA-OSCA.
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el Ministeri de Foment ha expressat la voluntat d’iniciar properament la redacció del
projecte de la futura autovia Lleida-Osca, el Grup de Convergència i Unió entèn que aquesta nova
xarxa viària afectarà de ple els sectors comercial i hostaler de la vila, que pot perdre un important
volum de clients de pas. És per aquest motiu que entenem que aquesta pèrdua hauria de ser
compensada per part del Ministeri de Foment.
Per això, el Grup de CiU en aquest Ajuntament presenta al Ple els següents
ACORDS:

PRIMER: Que l’Ajuntament d’Almacelles sol.licita al Ministeri de Foment que la redacció del
projecte de l’autovia Lleida-Osca s’hi incorpori una zona de serveis a les proximitats de la vila, a
banda i banda de la carretera.
SEGON: Que el Ministeri de Foment, a l’hora d’atorgar les concessions dels establiments i serveis
de la futura autovia doni prioritat als sectors i empreses que es puguin veure afectades per la seva
condició.
TERCER: Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri de Foment.”
El portaveu del PP es manifesta en contra de la petició, considerant que l’Ajuntament ha d’esperar
que s’acabi la redacció del projecte i a partir de llavors es podran fer al.legacions. Cal tenir en
compte, afegeix el regidor, que està prohibit per la normativa europea instal.lar les àrees de serveis
a menys de 100 metres de les autovies, excepte les gasolineres.
El regidor Sr. Josep Ibarz, considera errada la manifestació del portaveu del PP atès que nomès cal
veure que en l’autovia Lleida-Cervera i concretament en l’indret de Mollerussa, s’està fent una àrea
de serveis.
Pel que fa al tema de la redacció del projecte considera que cal avançar-se al moment de la
redacció, la qual començarà l’any proper i així evitar les esmenes posteriors.
El portaveu del PP contesta dient que si en el projecte es preveu tècnicament, per exemple, fer
l’àrea de serveis a Binéfar, no la faran canviar de lloc les esmenes.
El regidor Sr. Ibarz, contesta que, precisament es fa la petició abans de que es redacti el projecte
ateses les dificultats que es presenten posteriorment si es vol fer variar el redactat.
Intervè el portaveu d’ERC, manifestant que per demanar no cal que ens quedem curts.
L’Alcalde-President com a membre de la Comissió d’Alcaldes en favor de l’autovia, opina que
aquesta és encara una il.lusió i que probablement no es faci ni l’any 2000, éssent per tant una utopia
fer al.lusió en aquest moment al projecte.
Finalment el regidor portaveu d’IC-EV manifesta que el seu grup està a favor de la proposta.
Fa constar també que està decebut perquè els altres grups no hagin fet al.legacions, com va fer el
seu grup en relació al tema de la variant, a fi de què el pressupost d’aquest, per 1997, fos de 1.000
milions en lloc de 500 milions.
Sotmesa a votació dona el següent resultat: 5 vots a favor i 7 vots en contra dels grups de PSC i PP.
15.- APROVACIÓ DELS MODELS DE CONVENI PER FIXAR LES APORTACIONS
VOLUNTÀRIES PER FINANÇAR LES OBRES DE LA VORERA DEL C/ DIPUTACIÓ.
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Per tal de tirar endavant les obres d’urbanització de la vorera del c/ Diputació, cal procedir a la
determinació de les aportacions dels propietaris de les finques afectades atesa la petita quantia que
suposa l’obra a realitzar.
Es per això que es proposa als reunits:

Aprovar els models del conveni a signar amb els propietaris del c/ Diputació, Srs. Carme
Reñé Justribó, Rosa Moix Justribó, Antoni Tersa Pujol, Baldomeró Alcobé Hernandez,
Anna Torres Moix, Mercedes Quntillà Frago i Josep Ibarz Ibarz, per tal de fixar les
aportacions voluntàries per finançar la vorera respectiva del c/ Diputació. Es delega al Sr.
Alcalde per la signatura dels documents adients per signar aquest acord.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de
data 30 de setembre de 1996.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 4 abstencions dels grups
d’IC-EV i CiU.
16.-APROVACIÓ DEL CONVENI PER FIXAR LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES
PER FINANÇAR LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL C/ DR. AGUSTÍ.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Per tal de tirar endavant les obres d’urbanització del c/ Dr. Agustí, cal procedir a la
determinació de les aportacións dels propietaris de les finques afectades, atesa la petita
quantia que suposa l’obra a realitzar.

Es per això que es proposa als reunits aprovar els models del conveni a signar amb els
propietaris del c/ Dr. Agustí: Srs. Manuel Querol Llobet, Francisco Arnó Burgués i Júlia
Salazar Bailac, per tal de fixar les aportacions voluntàries per finançar la pavimentació
respectiva del c/ Dr. Agustí. Es delega al Sr. Alcalde per la signatura dels documents adients
per signar aquest acord.”
En la fase de deliberació intervé el portaveu de CiU, el qual pregunta quina és l’obra que es pensa
fer. El regidor d’Urbanisme, portaveu del PSC, contesta que es preten pavimentar el carrer sense fer
vorera.
El portaveu de CiU pregunta novament, si el carrer té l’amplada que ha de tenir segons les normes
subsidiàries, contestant el regidor d’Urbansime que no i que es deixarà en l’amplada actual.

Pregunta novament el portaveu de CiU, si ho troba bé el regidor d’Urbanisme, responent aquest que
si.
Acte seguit manifesta el portaveu de CiU que suposa que el fet d’obrir el carrer afecta el solar del
regidor Sr. Querol Llobet. Pregunta també quin és el motiu de no eixamplar el carrer.
Intervé el regidor Sr. Prats, el qual exposa que s’arranja el carrer perquè la gent tingui un bon accès
al col.legi públic i es fa com s’ha dit, tenint en comtpe:
Que en les normes subsidiàries no queda clara l’amplada exacta, podent-se entendre que haurà de
ser de 7 o 8 metres, assenyalant, que ara té 6 m.
Que el que s’ha previst fer és formigonar el carrer que hi ha en l’actualitat, per facilitar l’accès a les
escoles, donant un bon pas als vianants.
Que quan es demani permís d’obra per edificar el solar que termeneja amb el carrer haurà de recular
un metre o un metre i mig, que és el que falta per donar-li tota l’amplada.
Que l’obra es financiarà per contribucions especials.
Acte seguit intervé el regidor, en Manuel Querol, qui manifesta que el carrer és de 6 metres i el va
donar la seva família, sense cobrar, afegint que hi ha un escrit de la notaria en el que consta que cap
Ajuntament podria variar l’amplitud. Això, afegeix, està documentat en l’Ajuntament i a disposició
de tothom.
Intervé el portaveu d’ERC, preguntant si el seu carrer es podria fer de formigó igual que en el carrer
Dr. Agustí.
Finalment intervé per al.lusions el portaveu de CiU dient que en la intervenció del Sr. Manuel
Querol ha clarificat les explicacions del Sr. Prats i puntualitza que :
Està d’acord en què els escolars tinguin un bon accès.
Que es respectable el document invocat i el seu dret, encara que això no vol dir que l’Ajuntament
no pugui millorar el carrer i ampliar-lo en 1 o 2 metres.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 4 en contra dels regidors dels grups
d’IC-EV i CiU.
El regidor portaveu d’ERC explica que dona el vot a favor en benefici de la prioritat que representa
un bon pas per als nens.
17.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS C/ GARCIA
MORATO, SANT JORDI I NTRA. SRA. DE MONTSERRAT (TRAM COMPRÈS ENTRE
ELS C/ (BARÓ D’ESPONELLÀ - RAMBLA I DR. AGUSTÍ - RAMBLA)
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per decret d’Alcaldia de data 30 d’octubre de 1996 s’ha resolt :
“Primer: Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del c/Garcia Morato, Sant Jordi i Ntra.
Sra. de Montserrat (tram comprès entre els c/ Baró d’Esponellà- Rambla i Dr. Agustí- Rambla), per

un import de 37.026.608,-- pessetes de data octubre de 1996, redactat per l’arquitecte tècnic
Domingo Bandrés Lacambra.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies a fi de què es puguin presentar les
al.legacions que es creguin adients.”

Atès que és competència del Ple l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització referenciat,
segons el que disposa l’article 64 del RD 1/90 de 12 de juliol

Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Declarar que l’acord abans esmentat s’elevi a definitiu per simple decret de l’Alcaldia si
es constata la inexistència d’al.legacions, un cop transcorregut el termini d’exposició pública
reglamentari.”
En la fase de votació s’obtè el següent resultat: s’aprova la proposta per 8 vots a favor i 4
abstencions dels grups d’IC-EV i CiU.
18.- APROVACIÓ DEL MODEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA
D’HABITATGES SOCIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN GRUP D’HABITATGES.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la conveniència d’ampliar l’oferta d’habitatges socials del municipi per tal d’atendre les
demandes dels veïns.
Vista l’oferta de la Fundació sense ànim de lucre anomenada Fundació Privada FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL, la qual està construint habitatges d’aquests tipus a diferents indrets de
Catalunya.
Atès que aquest Ajuntament diposa d’un solar edificable apte per la construcció de vivendes
socials, situat al carrer Melcior de Guardia.
Vista el que disposa l’article 49 1.B del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, que permet als
Ajuntaments la cessió gratuïta de solars per finalitats socials, es proposa als reunits:
PRIMER: Considerar convenient, per l’interès general, la construcció d’un grup d’habitatges
socials destinats a la venda per a famílies necessitades a preus assequibles.
SEGON: Aprovar el conveni de col.laboració en matèria d’habitatge social, per la construcció per
part de la Fundació Privada FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL d’un grup d’habitatges en el solar
Municipal situat en el carrer Melcior de Guardia.

TERCER: Sometre aquest acord a la ratificació del Ple.

Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 30
d’octubre de 1996.”
El portaveu de CiU manifesta que en relació al projecte de vivendes de 70 m2 i amb un cost de 7
milions per vivenda, vol fer constar:
Que es vol ubicar en una zona dedicada a serveis i que fora millor destinar els solars a una
residència assistida, subvencionada el 100%.
Que per vivendes hi hauria altres llocs més idonis i més barats.
Que 37 vivendes de 70 m2, costarà de vendre-les.
Intervé el portaveu d’IC-EV manifestant que el seu grup s’abstindrà de votar i no votarà en contra,
perquè va tenir contactes amb el Sr. Morera i llavors faltava l’escriptura dels terrenys. També
manifesta que encara hi ha vivendes fetes per Arquitectura i Habitatge pendents d’ocupar i que al
seu criteri caldria fer una entesa amb els empresaris per fer vivendes afilerades amb pressupostos
més competitius, encara que llavors no quedèssin els baixos per l’Ajuntament.
Acte seguit el portaveu d’ERC es mostra favorable a la proposta sempre que l’equip de govern
segueixi i vetlli la contractació.
Replicant la intervenció del portaveu de CiU, manifesta que es poden fer les vivendes en el lloc
proposat i no cal buscar-ne un altre de més barat.
El portaveu del PSC, defensant la proposta, fa constar:
Que hi ha 700.000 PTA de subvenció per pis procedent de la Generalitat i això redueix el cost per
vivenda a 6.000.000 PTA aproximadament.
Que la llei mana 70 m2 per aquest tipus de vivenda perquè tenen un bon finançament (30.000 PTA
mensuals), i no així les vivendes afilerades.
Que el seguiment de les obres es portarà a terme tal com ha suggerit el portaveu d’ERC, i cal
assenyalar:
Que l’obra la faran els empresaris del poble.
Que la finançaran les entitats bancàries locals.
Que l’Ajuntament podrà opinar i serà escoltat de tots els temes durant la construcció i promoció de
les vivendes.
Que no es farà res si no es tenen els pisos aparaulats.
El portaveu d’IC-EV manifesta que és coneixedor de que les obres que fa aquesta entitat tenen bons
acabats.
El Sr. Alcalde-President manfiesta que s’han visitat 3 llocs on s’ha portat a terme aquestes
promocions.
Finalment sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 4 abstencions d’IC-EV i
CiU.

19.- APROVACIÓ DEFINITIVA D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER FINANÇAR LES
INVERSIONS DE L’EXERCICI 1996.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l´expedient tramitat per a l´adjudicació pel procediment negociat d’un contracte de prèstec per
finançar les obres d´urbanització del pressupost de 1996 segons plec de condicions aprovat per
acord del ple de data 27 de setembre de 1996.
Vistes les ofertes presentades i l’acta d’adjudicació provisional de la Mesa de contractació de data
24 d´octubre de 1996, es proposa als reunits.
PRIMER: Contractar amb l’entitat BANC DE SANTADER un prèstec de 32.461.805,-- de
pessetes amb les següents condicions:
Quantia: 32.461.805 ptes..
Tipus diferencial indexat a Mibor, a l’any, revissio anyal: 0,175%
Comissio d´obertura: 0,05%
Altres comissions: 0
Termini d´amortització:10 anys.
SEGON: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals que es derivin de la
concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es recaptin en l’impost de béns immobles de
naturalesa urbana i en l’impost d’activitats econòmiques.
TERCER: Sol.licitar autorització a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l’establert a l’article 1 de l’ordre de 21 de març de 1995 sobre
desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d’ens locals.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 30
d’octubre de 1996.”
En la fase de votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor, 4 en contra dels grups d’IC-EV i
CiU i 1 abstenció d’ERC.
20.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI AMB ELS PROPIETARIS DE LA
URBANITZACIÓ DELS AUBACS PER FINANÇAR L’OBRA D’ENLLUMENAT DEL
CAMÍ DE SUCS.
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels reunits:

“Per tal de tirar endavant les obres d’enllumenat públic del camí de Sucs, cal procedir a la
determinació de les aportacions dels propietaris de les finques afectades, atesa la petita
quantia que suposa l’obra a realitzar.

Es per això que es proposa als reunits aprovar els models del conveni a signar amb els
propietaris de la Urbanització dels Aubacs, per tal de fixar les aportacions voluntàries per
finançar l’enllumenat públic del camí de Sucs. Es delega al Sr. Alcalde per la signatura dels
documents adients per signar aquest acord.”
21.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’AJUST DE LÍMITS DE LES REPARCEL.LACIONS
DE LES UNITATS D’EXECUCIÓ QUE COMPRENEN L’ÀMBIT DELS ESTUDIS DE
DETALL ED-1 i ED-2.
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels reunits:
(Correcció d’una errada de l’acord del Ple de data 27 de setembre de 1996)
“Atès que per acord del Ple referenciat es va aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació de
l’ED-1, quan en realitat es volia dir tal com diu el títol d’aquesta proposta, projecte de
reparcel.lació de l’ED-1 i projecte de reparcel.lació de l’ED-2. Es proposa als reunits:
PRIMER: Rectificar l’acord del Ple anterior quedant redactat l’acord primer tal com segueix:
“Primer: Aprovar definitivament els projectes de reparcel.lació de les Unitats d’Execució dels
Estudis de detall ED-1 i ED-2 segons document tècnic redactat per l’arquitecte Miquel Torruella
Molet de data juliol de 1996, que ajusta els límits de la Unitat d’Execució respecte al projecte
aprovat definitivament en el Ple del 27 d’octubre de 1995”. “

22.- PRECS I PREGUNTES.El regidor Miquel Querol fa els següents precs:
1r.- Demana que es netegi la marquesina de la parada de l’autobús
2n.- Que les escales del cementiri per pujar als nínxols de la quarta planta convé que es repintin.
3r.- Així mateix prega que es repari alguna pared del cementiri.
4t.- Que es miri de gravar els plens. Contestant el Sr. Alcalde que, d’acord, que es farà.
A continuació l’esmentat regidor formula les següents preguntes:
1a.- Per quin motiu els dies de la Festa Major es va fer festa al CEIP “Antònia Simó” i no a l’IES
“Canigó”. Opinant que caldria coordinar aquests temes.
Contesta el portaveu del PSC, Ramon Prats, dient que les festes dels col.legis de lliure disposició
les decideix el Consell Escolar de cadascún i són autònoms. Malgrat això es va intentar coordinarho, sense forçar les coses i no es va aconseguir la unificació.
2a.- Es pregunta al Regidor d’Ensenyament, en relació al parvulari VENSI, què va passar del que es
diu que un nen va mossegar un altre?
El Sr. Prats contesta dient que, els nens petits fan barrabassades imprevisibles i que s’escapen del
possible control, doncs, mossegar costa mig minut.

Pregunta acte seguit el mateix Regidor, si hi va haver denuncia, contestant el Sr. Alcalde que si n’hi
va haver es va retirar.
3a.- Pregunta per quin criteri s’ha donat dos o tres subvencions durant la legislatura a l’Associació
de Veïns “Mare de Dèu de l’Olivar”. També demana que es detallin les subvencions que es fan al
poble.
4a.- Què passa amb la notícia de què una indústria del poble vol marxar a Altorricó?
Contesta el portaveu del PSC, explicant el següent:
Que fa bastant temps es va buscar una ubicació per una indústria que necessitava molt pati i poca
nau.
Que la Generalitat va dir que es podria classificar un sòl rústec com a industrial a través d’un nou
Pla parcial.
Que al final els industrials van proposar un terreny concret i la Generalitat no va voler entrar-hi,
demanant que estès a tres o quatre quilòmetres del sòl industrial existent.
Que els propietaris van mantenir com a única solució vàlida la que proposaven dient que si no se
n’anaven.
Que sembla que han optat per l’Aragó doncs la DGA no demana tants requisits.
5a.- Pregunta acte seguit el mateix regidor, que com és que s’han abonat 25.350 PTA al Caporal de
la Policia per un telèfon mòbil pel servei?
El Sr. Alcalde contesta, que el telèfon mòbil era propietat particular de tres policies i el feien servir.
Com sigui que, els walquing-talkies no funcionaven prou, l’Ajuntament els hi ha comprat el seu
telèfon mòbil per al servei municipal.
6a.- Pregunta perquè la instància demanant un llistat de la relació de sous del personal, se li ha
facilitat en paper blanc, quan sembla que la norma és en paper segellat i timbrat. També pregunta
per què se li ha demanat una segona instància i se li ha contestat que prengui notes. Finalment
sol.licita que facilitin el que es demana.
El Sr. Alcalde contesta dient que en el tema del paper no hi va caure, afegint que tenen tota la
documentació disponible i per tant que vinguin i anotin, atès que un document que no li calgui fer
no el farà. Afegeix també que a ell així li han fet a Diputació i ningú mai li ha donat cap paper
timbrat.
Pren la paraula, acte seguit, el regidor Sr. Josep Ibarz i demana:
1r. Que de cara a l’any 1997, l’equip de govern, estudiï l’arranjament de la vorera de davant del
Parador, entre la Rambla i el c/ del Carme.
2n. Que es gestioni la reposició del vidre trencat del mapa turístic situat davant de la cafeteria
Jaume I.
3r. Finalment demana que a la llibreria Roda d’Almacelles hi ha un seguit de pòsters de l’any 1950
fins ara i que fora convenient adquirir-los per posteriorment exposar-los en el casal.
Acte seguit el mateix regidor pregunta:

1r. Que en relació amb el pati entre el c/ del Carme i Rambla Generalitat el dia 27 de setembre es va
parlar de suprimir uns ferros, i pregunta si es podria protegir.
El regidor Sr. Prats contesta, que s’ha fet tot el possible per diferents conductes, encara que és un
tema de litigi entre propietaris dificilment solucionable. No obstant i això s’intentarà novament.
2n. Si s’ha tingut en compte l’impacte urbà en els rètols indicadors col.locats, considerant que són
cridaners i es veuen de lluny?
Contesta el regidor Sr. Miquel Abella, dient que s’ha fet així perquè es vegin.
3r. En relació a la inundació del CAP, pregunta si s’ha fet quelcom, doncs pot tenir repercusions
pels veïns.
Contesta el Sr. Prats, dient que no pot tenir cap repercusió i que és una fallada del càlcul urbanístic
perquè s’ha fet més baixa l’estància que la claveguera.
El Sr. Alcalde manifesta que s’han fet totes les gestions adients.
4t. Acte seguit pregunta si amb motiu del 700 aniversari de la Universitat de Lleida hi va haver
representants del nostre Ajuntament, contestant el Sr. Alcalde que no hi va poder assistir. Pregunta
a continuació el mateix regidor si el Sr. Alcalde no podia delegar, contestant aquest que els altres
regidors li van contestar que tenien altres feines.

Acte seguit pren la paraula el regidor, Sr.Jaume Arcaya, qui manifesta que en el tema que s’ha
parlat dels ferros es pot ordenar que s’arreglin, opinant que convè que s’actuï.
El Sr. Prats contesta que no es pot fer tancar el solar.
En segon lloc demana la gravació dels plens per evitar conflictes.
Manifesta acte seguit el mateix regidor, que en relació a l’impost municipal de circul.lació hi ha
hagut gent d’alta que no se n’ha assabentat de l’edicte per pagar, i demana si fos possible que en els
propers anys se’ls hi notifiqués.
El Sr. Alcalde contesta manifestant que s’intentarà de fer-ho, tanmateix cal anar a la domiciliació
bancària.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre de la presidència, s’aixeca la sessió essent les 23.30
hores del dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a Secretari certifico.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

