ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17 DE DESEMBRE NÚMERO 9.ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors:
SR. RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. JAUME ARCAYA ABÓS
Secretari:
SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU
En Almacelles, essent les vint-i-una hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde, en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels regidors assenyalats
més amunt, excusant la seva assistència el regidor Sr. Salvador Solanes Pascual, prèvia
comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del secretari Sr. Ramon M.
Cornellana Puigarnau, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple
d'aquesta Corporació.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11 DE
NOVEMBRE.
Es dona lectura de l'acta de la sessió de data 11 de novembre que és aprovada per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES I REPARTIMENT PER A LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER BINEFAR (TRAM COMPRES
ENTRE CN-240 I C/ MELCIOR DE GUARDIA)
Es dóna lectura a la següent proposta:
"Vist l'expedient instruït per a l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra referenciada i atès que es tracta d'una obra Municipal

d'urbanització que realitza d'acord amb les competències Locals i que produeix un
augment de valor en els immobles termenejants.
Atès que per acord del Ple de data 22 de setembre de 1998 es va resoldre l'aprovació
inicial de la imposició i ordenació per les Contribucions Especials de l'esmentada
obra.
Atès que s'ha presentat diferents al·legacions dels propietaris afectats.
Atès l'informe tècnic de les esmentades al·legacions de data 4 de desembre de 1998 i
els informes obrants en expedient, així com els articles 15.1, 17, i 34.1 de la Llei 39/88
reguladores de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació el següent
acord:
PRIMER: Estimar l'al·legació de Laureano Romero Porras, incloent-lo com a
propietari afectat.
SEGON: Excloure del cos de l'obra unitats afectades dins de l'àmbit del projecte de
reparcel.lació ED-1.
TERCER: Desestimar l'al·legació presentada per Celestino Justribó Bosch de
modificació de l'alineació de la seva finca en la part que fa front a la CN- 240 atès que
cal respectar l'alineació fixada en les Normes Subsidiàries de planejament, donat que
és la normativa aplicable en matèria d'ordenació urbana i en conseqüència en els
Contribucions especials.
QUART: Aprovar definitivament l'imposició d'ordenació de Contribucions Especials
com a conseqüència de l'obra del carrer Binefar, amb les variacions esmentades en els
paràgrafs anteriors, considerant que l'establiment i exigència d'aquest tribut es legitima
per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiaria.
CINQUÈ: 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 10.499.569 pessetes i l’aportació municipal en
3.149.871 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.349.698 pessetes,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió.
Finalitzada l'obra, si el cost real 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 volum
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.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient."
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP i 1 d' ERC i amb 4 vots en contra dels representants de CiU i ICEV.

3.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE SALA PER A USOS
POLIVALENTS SEGONA FASE.
Es dóna lectura a la següent proposta:
"Vista la conveniència de dotar al Municipi d'una Sala per a usos Polivalents que
faciliti la realització de les diferents activitats Municipals o d'Entitats de tota índole
que necessitin de locals de grans dimensions.
Atès que per acord del Ple de data 22 de setembre de 1998, es va aprovar inicialment
el projecte esmentat i s'ha publicat en el Butlletí de la Província de data 29 d'octubre
de 1998, sense que s'hagi presentat cap al·legació.
Vist el que disposa l'article 264 de la llei Municipal Catalana i l'article 24 i
concordants del Reglament d'obres de 13 de juny de 1996, així com el informe de
Secretaria obrant en expedient es proposa el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte anomenat Sala per a usos Polivalents
segona fase amb un pressupost de 46.326.773 pessetes.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient."
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP i 1 d' ERC i amb 2 vots en contra dels representants d'IC-EV i 2
d'abstencions de CiU.

4.-

EXPEDIENT NUMERO 6/98 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució del pressupost, el
règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament, que regula l'aprovació dels expedients de transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 6/98 mitjançant
transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de l'Ajuntament amb el
següent resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
422
48900
A APAS i Institucions s. ànim lucre
432
62302
Instal·lació transformador Ginés
451
22601
Atencions Protocol·làries
451
62200
Sala Polivalent
441
21000
Manteniment i infrastructura
511
22709
Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

7.916.825,-

2.- FONS D’AMINORAR
Partida
Concepte
011
121
121
422
432

31000
21200
62500
13100
14100

Import
500.000
300.000
216.825
2.400.000
4.100.000
400.000
7.916.825

Interessos
Reparació i manteniment
Mobiliari
Altres remuneracions
Altre personal

Import
4.000.000
700.000
300.000
270.000
200.000

432
452
511
511
611

22602
22500
20300
60107
31100

Publicitat
Tributs i impostos
Arrendaments
Urbanització Arquitecte Gaudí
Despeses de formalització
TOTAL

200.000
400.000
450.000
596.825
800.000
7.916.825

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.

No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient."
El regidor portaveu de CiU fa constar que en les propostes 4 i 8 s'abstindran de votar ja
que a l'igual que en les anteriors modificacions no han participat en la seva elaboració
suposant que en cas contrari els comptes foren uns altres. El regidor portaveu d'ERC fa
seva l'explicació del vot de CiU.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP, amb 2 vots en contra dels regidors IC-EV i 3 abstencions de CiU i
ERC.

5.-EXPEDIENT NUM.

1/98
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT DEL
PATRONAT D'ESPORTS FINANÇATS AMB ROMANENT LIQUIT DE
TRESORERIA
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen a
continuació i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes despeses o ser
insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les
Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, i base 9a. de les Bases
d’Execució del Pressupost es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta
d’acord:

PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/98 dins del
vigent pressupost del PATRONAT D'ESPORTS de suplement de crèdit i, 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
21200
Manteniment i edificis i construccions
452
22104
Material i vestuari esportiu
452
23100
Locomoció

IMPORT
250.000
195..000
75.000

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..

520.000

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

520.000

TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

520.000

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."
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP i amb 2 vots en contra dels regidors d'IC-EV i 3 abstencions de CiU
i ERC.
6.- EXPEDIENT NÚMERO 2/98 DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS DEL
PATRONAT D'AVIS FINANÇATS AMB MAJORS INGRESSOS
Es dóna lectura a la següent proposta:

"Vista la necessitat de consignar en el Pressupost del patronat d'Avis noves despeses
que s'estan generant en l'exercici, suplementant les partides econòmiques adients.

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'article 158 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 2/98,
dins del vigent pressupost del Patronat d'Avis de suplement de crèdit per majors
ingressos i per generació d'ingressos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
39900
Internat
40000
Transferències corrents Ajuntament
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
13000
16000
21000
62500

CONCEPTE

Retribucions bàsiques
Seguretat Social
Reparació i manteniment
Inversions noves
TOTAL

IMPORT
2.500.000
957.161
3.457.161

DESPESA
SUPLEMENTADA
574.161
907.000
1.726.000
250.000
3.457.161

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.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient."
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP i amb 2 vots en contra dels regidors d'IC-EV i 3 abstencions de CiU
i ERC.
7.- EXPEDIENT NUM. 1/98
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT DEL
PATRONAT D'AVIS FINANÇATS AMB ROMANENT LIQUIT DE
TRESORERIA

Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen a
continuació i essent insuficient la partida pressupostària per fer front a aquestes
despeses ..
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 1/98 dins del
vigent pressupost del Patronat d'Avis de suplement de crèdit i, 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
22
130.00
retribucions bàsiques

IMPORT
1.427.839

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..

1.427.839

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS
DE CRÈDIT

1.427.839

TOTAL
ROMANENT
UTILITZAR

LÍQUID

TRESORERIA

A

1.427.839

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."

Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP i amb 2 vots en contra dels regidors d'IC-EV i 3 abstencions de CiU
i ERC.
8.- EXPEDIENT 7/98 DE SUPLEMENT I CREDIT EXTRAORDINARI PER
BAIXES DE PARTIDES.
Es dóna lectura a la següent proposta:

Atès que la despesa consignada per l'expropiació del carrer Segrià no es portarà a
terme en aquest exercici, essent per tant possible donar-la de baixa en el pressupost de
despeses.
Atesa la necessitat de mantenir l'equilibri econòmic en el pressupost vigent i vist el
que disposen els articles 49 a 51 del Real Decret 500/90 que permet acordar la baixa
de crèdits del pressupost de despeses mitjançant modificació de pressupost la qual
produirà la disminució dels crèdits donats de baixa assignant aquestos a una nova
partida del pressupost de despeses o suplementant l'existent.
Es per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Donar de baixa el crèdit reduint la consignació de la despesa que es dirà,
suplementant i creant els crèdits extraordinaris que també es relacionen.
SEGON:
Modificar el pressupost de la Corporació finançant els crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit mitjançant la baixa de crèdits d'altres partides de
despese tal com es relacionen a continuació:
.-SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Concepte
432
62302
Instal·lació transformador Ginés
451
22607
Festes
TOTAL

Import
400.000
342.839
742.839

- CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida
Concepte
313
41000
Patronat d'Avis
TOTAL

Import
957.161
957.161

TOTAL SUPLEMENTS I CREDITS EXTRAORDINARIS 1.700.000

.- BAIXES DE PARTIDES
Partida
Concepte
511
60001
Expropiació c/ Segrià
TOTAL

Import
1.700.000
1.700.000

TERCER: 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.
QUART: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient."
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 6 vots favorables dels representants
del PSC, 1 del PP i amb 2 vots en contra dels regidors d'IC-EV i 3 abstencions de CiU
i ERC.

9.- PRECS I PREGUNTES.El regidor, en Miquel Querol fa constar que s'ha assabentat de la jubilació de l'agutzil
municipal, i pregunta si s'ha previst cobrir la plaça mitjançant concurs-oposició.
El Sr. Alcalde contesta que caldrà amortitzar la plaça d'agutzil i també les de caporal
de la policia i de peó de manteniment del Servei d'Aigua. Aquestes places poden ser
d'oficis varis o de denominacions similars.
En aquest moment s'incorpora a la sessió el regidor, en Salvador Solanes.
El mateix regidor de Convergència fa constar que en el projecte dels habitatges socials,
segons sembla, hi han hagut certes mancances i pregunta quines solucions se'ls hi ha
donat, i en particular, pel que fa a la manca de la instal·lació de calefacció. Contesta el
regidor Miquel Abella que la Fundació ha decidit instal·lar la calefacció en els
habitatges sense que això incrementi el preu d'aquests.
Finalment, pregunta el mateix regidor sobre l'estat en què s'entregaran les cuines dels
ementats habitatges, contestant la regidora Montse Bendicho que no es preveu la
instal·lació dels fogons, però que des de sempre s'ha previst la instal·lació d'armaris i
l'aparell d'extracció de fums.

El regidor, en Josep Ibarz, fa constar que hi ha hagut alguns accidents al C/ de Melcior
de Guàrdia, pel que fa als vehicles que es dirigeixen a la zona del CAP, i pregunta si és
prou correcta la senyalització. El regidor, en Miquel Abella assenyala que la
senyalització és correcta, si bé considera que els accidents són ocasionats per una
conducció poc atenta i no pas per la senyalització.
Finalment, el Sr. Alcalde informa que el regidor, el Sr. Ibarz va dir en el Ple passat que
no era cert que en la passada Guerra Civil s'hagués produït un incendi a l'església, tal
com es fa constar en un dels reportatges del darrer llibre de festes. Sobre aquest tema,
assenyala el Sr. Alcalde que, en el mateix llibre de Josep Lladonosa Almacelles, visió
d'un poble, es diu que "es van cremar els altars i els objectes de culte".
El Sr. Ibarz puntualitza, que els altars i els objectes al culte es van cremar a la plaça de
l'esglèsia, per tant no es pot afirmar com diu el darrer llibre de festes, "que l'esglèsia va
sofrir un incendi del qual en van sortir molt mal parats" i que l'Alcalde que té una edat
molt avançada se n'hauria de recordar.
L'Alcalde contesta que tot depen de la interpretació que es vulgui donar.
També assenyala el Sr. Alcalde que el mateix regidor, en el diari de data 27 de
novembre, va dir que estava molest pel silenci del Ministeri de Foment sobre la petició
d'instal·lació de pantalles antisoroll en la variant d'Almacelles, quan en realitat es va
rebre a l'Ajuntament, amb data 6 de novembre una còpia de la carta que l'esmentat
Ministeri va adreçar al Sr. Ibarz contestant a la petició abans referida i que, és de
suposar, la recepció d'aquesta per part d'aquest regidor. Acte seguit el Secretari llegeix,
a petició del Sr. Alcalde, la carta.
El Sr. Ibarz pregunta al Sr. Alcalde si té intenció de jutjar-lo. A continuació el Sr.
Alcalde aixeca la sessió essent dos quarts de deu del vespre, aixecant-se la present
acta, de tot el qual en dono fe.
EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

