ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL 18 DE SETEMBRE DE 1997
NÚMERO 6
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

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

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-una hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde, en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels regidors
assenyalats més amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb
l'assistència del secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la
realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20 DE
JUNY DE 1997
Acte seguit es dóna lectura de les esmenes a l’acta, que tot seguit es transcriuen, les
quals foren aprovades per unanimitat, conjuntament amb la resta del contingut de
l’acta.
En el capítol de precs i preguntes en la intervenció del portaveu del PP, quan el
portaveu de CIU contesta a aquest, en el quart paràgraf, proposa substituir la

expressió: “Contesta el portaveu de CIU dient si encara no s’ha assabentat de
l’existència d’aquest nou projecte” per la següent redacció: “Contesta el portaveu de
CIU dient si encara no s’ha assabentat de l’existència d’aquest nou projecte i
preguntant-se com és possible que votés a favor de quelcom que desconeixia. Per
acabar, continua dient el portaveu de CIU, que “li sembla que el millor que pot fer es
anar a aprendre la seva feina i desprès tornar.”.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PARCIAL DEL CARRER DEL SEGRIÀ (tram comprès entre els carrers de
Nostra Senyora de Montserrat i de Sant Jordi) I DE NOSTRA SENYORA DE
MONTSERRAT (tram comprès entre el carrer del Segrià i Rambla de Catalunya).
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el projecte de referència, redactat pel tècnic Domingo Bandrés Lacambra, de data
maig de 1997, amb un pressupost de 8.905.660 Ptes. aprovat inicialment per Decret de
l’Alcaldia núm. 22/97, el qual estigué exposat a informació pública i publicat en el
BOP, de data 19 de juny de 1997 sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Atesa la necessitat de portar a terme l’obra per tal de dotar el vial dels serveis
urbanístics que hi manquen, i així completar la urbanització global de la zona.
Vist el que disposa l’article 64 del Decret 1/90, de data 12 de juliol, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte d’URBANITZACIÓ PARCIAL DEL
CARRER DEL SEGRIÀ (tram comprès entre els carrers de Nostra Senyora de
Montserrat i de Sant Jordi) i CARRER DE NOSTRA SENYORA DE
MONTSERRAT (tram comprès entre el carrer del Segrià i Rambla de Catalunya),
segons document de data maig de 1997, redactat pel tècnic el Sr. Domingo Bandrés
Lacambra.
SEGON: Trametre una còpia de l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme.
El portaveu d’IC manifesta que el seu grup votarà en contra, ratificant-se en el que
van manifestar en anteriors ocasions.
El portaveu de CIU dóna la seva conformitat a l’arranjament de carrers, però,
manifesta que està en contra en la forma com es fa.

El portaveu de ERC fa constar que a l’igual que sempre recolzarà la reparació i millora
de carrers i únicament el seu grup està en contra de les modificacions de normes, que
no és donen en aquest cas, per tant votarà a favor.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 11 vots a favor dels representants dels
grups del PSC, PP, CIU, ERC i amb dos vots amb contra dels representants d’IC-EV.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LA PAU (tram comprès entre els carrers de l’Avenir, ara d’Anna
Minguell, i C/ de les Garrigues).
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el projecte de referència redactat pel tècnic, el Sr. Domingo Bandrés Lacambra,
de data febrer de 1995, amb un pressupost de 9.643.650 Ptes.
Que fou aprovat inicialment, amb data 20 de maig de 1997, i exposat a informació
pública en el BOP, de data 12 de juny de 1997.
Vista la variació introduïda segons l’informe, amb data juny de 1997, del redactor en
el que s’amplia la vorera a petició dels veïns del carrer.
Atesa la necessitat de dur a terme l’obra per tal de dotar aquest vial dels serveis
urbanístics que hi manquen per tal de completar la urbanització de la zona.
Vist el que disposa l’article 64 del Decret 1/90, de 12 de juliol, es proposa als reunits
el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte de d'URBANITZACIÓ DEL CARRER
DE LA PAU (tram comprès entre els carrers de l’Avenir, ara d’Anna Minguell, i de les
Garrigues), redactat pel tècnic, el Sr. Domingo Bandrés Lacambra, de data febrer de
1995, amb un pressupost de 9.643.650 Ptes.
SEGON: Trametre una còpia de l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme.
El portaveu de CIU fa constar que tal com va votar a l’aprovar-se inicialment, el seu
grup votarà a favor, matisant que estava en contra de la variació puntual que és va
realitzar i que ara es comprova també que s’han modificat les voreres a petició dels

veïns, posant en dubte si l’acord adoptat pels veïns ha estat pres pels que realment són
d’aquell carrer.
El portaveu del PSC manifesta que s’ha fet la variació de les voreres d’acord amb els
veïns i que no vol d’entrar en la dinàmica esmentada pel regidor portaveu de CIU, de
dubtar de la votació feta pels veïns.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels representats del PSC,
ERC i PP i 4 abstencions, corresponents als regidors d’IC-EV i CIU.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE SANT ROC (tram comprès entre la Rambla de la Generalitat i el C/
del Dr. Rubió i Sans).
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el projecte de referència redactat pel tècnic, el Sr. Domingo Bandrés Lacambra,
de data maig de 1997, amb un pressupost de 6.002.229 Ptes.
Que fou aprovat inicialment, amb data 6 d’agost de 1997, i exposat a informació
pública en el BOP, de data 9 d’agost de 1997, sense que s’hagin presentat cap tipus
d’al·legació.
Atesa la necessitat de dur a terme l’obra per tal de dotar aquest vial dels serveis
urbanístics que hi manquen per tal de completar la urbanització de la zona.
Vist el que disposa l’article 64 del Decret 1/90, de 12 de juliol, es proposa als reunits
el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte de d'URBANITZACIÓ DEL CARRER
DE SANT ROC (tram comprès entre la Rambla de la Generalitat i el C/ del Dr. Rubió
i Sans), redactat pel tècnic, el Sr. Domingo Bandrés Lacambra, de data 28 de maig de
1997, amb un pressupost de 6.002.229 Ptes.
SEGON: Trametre una còpia de l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 11 vots a favor dels representants del
PSC, ERC i PP, CIU i amb 2 abstencions dels representants d’IC-EV.

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL SISTEMA DE COOPERACIÓ COM A
SISTEMA D’ACTUACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SAU 1 I SAU 1A (on es
procedeix legalment a l’inici de l’expedient de reparcel·lació per establir una
equitativa distribució dels beneficis i càrregues derivades del planejament entre els
propietaris afectats per l’actuació urbanística projectada)
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que s’ha aprovat definitivament el sistema de cooperació com a sistema
d’actuació del Pla Parcial del SAU 1 i SAU 1A, procedeix iniciar l’expedient de
reparcel·lació per establir una equitativa distribució dels beneficis i càrregues
derivades del planejament entre els propietaris afectats per l’actuació urbanística
projectada.
És per això que es proposa:
PRIMER: Iniciar l’expedient de reparcel·lació de l’àmbit del Pla Parcial del SAU 1 i
SAU 1A, advertint als propietaris de les finques situades dins l’àmbit de l’esmentat Pla
Parcial del seu dret a presentar, en un termini de tres mesos a comptar des de la
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, el projecte de
reparcel·lació, formulat com a mínim pels dos terços dels propietaris que representin,
al mateix temps, com a mínim el 80% de la superfície reparcel·lable, d’acord amb el
que es disposa en l’article 148.3 del Decret Legislatiu 1/1990, de data 12 de juliol, i
106.1 del Reglament de Gestió Urbanística, i sotmesa als criteris establerts en l’article
149 del Decret Legislatiu 1/1990, de data 12 de juliol, amb l’advertència que, de no fer
ús d’aquest dret en el termini assenyalat, el projecte de reparcel·lació serà redactat
d’ofici i per Administració, actuant a càrrec dels propietaris.
SEGON: Requerir als propietaris per a que, d’acord al que es disposa en l’article 103
del Reglament de Gestió Urbanística, mostrin davant l’Administració els títols de finca
o finques de la seva propietat, compreses dins dels límits de l’àmbit del Pla Parcial, i
declarin les situacions jurídiques que coneguin o afectin a aquestes finques, advertintlos, al mateix temps, que l’omissió, error o falsedat d’aquestes declaracions no podrà
afectar al resultat objectiu de la reparcel·lació, i que en apreciar-se frau o negligències
greus podrà exigir-se la responsabilitat civil o penal que correspongui.
TERCER: La iniciació de l’expedient de reparcel·lació comportarà la suspensió de
llicències de reparcel·lació i edificació en l’àmbit de la unitat reparcel·lable.

En la fase de deliberacions el portaveu d’IC manifesta que votarà en contra atès, que
tal com s’havia proposat en el pla parcial, el sistema escollit era el de compensació.
El portaveu de CIU es manifesta en igual sentit que l’anterior.
El portaveu d’ERC, manifesta que votarà en contra, per coherència al que es va dir al
seu dia.
El portaveu del PSC fa constar que l’aplicació del sistema de cooperació s’ha produït
seguint la petició dels veïns afectats.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels representants del
PSC, i PP i 5 vots en contra dels representants de CIU, IC-EV i ERC.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER A LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ DE NOSTRA SENYORA DE
MONTSERRAT (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el C/ del Segrià)
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist l’expedient instruït per l’aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l’obra d’URBANITZACIÓ DEL C/ DE NOSTRA SENYORA DE
MONTSERRAT (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el C/ del Segrià).
Atès que es tracta d’una obra municipal d’urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vistos els informes de Secretaria i d’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
d’URBANITZACIÓ DEL C/ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i el C/ del Segrià), quin establiment i exigència
es legitima per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris
de la forma següent:

a.- El cost previst de l’obra es fixa en 3.962.703,- Ptes., i l’aportació municipal en
1.188.811,- Ptes.
b.- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 2.773.892,- Ptes., equivalents
al 70% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l’obra, si el cost real fóra major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes de
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c.- S’aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d.- S’aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d’aplicar
a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el valor del mòdul aplicable.
TERCER: Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies naturals, en els
quals els interessats que així ho desitgin podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d’exposició
pública, els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de Contribuents.
QUART: En cas que no es presentés cap al·legació, l’acord s’entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin, si fos conegut, i en el seu defecte, mitjançant edictes, podent-se
formular recurs de reposició davant d’aquest Ajuntament, que es referirà a la
procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de
satisfer, o les quotes assignades.
Sotmesa a votació és aprovada la proposta per 9 vots a favor dels representats del PSC,
ERC i PP i amb 4 vots en contra dels representats d’IC-EV i CIU.
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER A LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ DE SANT ROC (tram comprès entre la
Rambla de la Generalitat i C/ del Dr. Rubió i Sans)
Es dóna lectura de la següent proposta:

Vist l’expedient instruït per l’aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l’obra d’URBANITZACIÓ DEL C/ DE SANT ROC (tram comprès entre la
Rambla de la Generalitat i C/ del Dr. Rubió i Sans).
Atès que es tracta d’una obra municipal d’urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vistos els informes de Secretaria i d’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
d’URBANITZACIÓ DEL C/ DE SANT ROC (tram comprès entre la Rambla de la
Generalitat i el C/ del Dr. Rubió i Sans), quin establiment i exigència es legitima per
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris
de la forma següent:
a.- El cost previst de l’obra es fixa en 6.213.306,- Ptes., i l’aportació municipal en
1.863.992,- Ptes.
b.- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 4.349.314,- Ptes., equivalents
al 70% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l’obra, si el cost real fóra major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes de
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c.- S’aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d.- S’aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d’aplicar
a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el valor del mòdul aplicable.
TERCER: Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies naturals, en els
quals els interessats que així ho desitgin podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d’exposició

pública, els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de Contribuents.
QUART: En cas que no es presentés cap al·legació, l’acord s’entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin, si fos conegut, i en el seu defecte, mitjançant edictes, podent-se
formular recurs de reposició davant d’aquest Ajuntament, que es referirà a la
procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de
satisfer, o les quotes assignades.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representats del PSC,
PP i ERC i 4 vots en contra dels representats del CIU i IC-EV.
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER A LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ CENTRAL DE LA SAIRA (dins el nucli
agregat de la Saira)
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist l’expedient instruït per l’aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l’obra d’URBANITZACIÓ DEL C/ CENTRAL DE LA SAIRA (dins el nucli
agregat de la Saira).
Atès que es tracta d’una obra municipal d’urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vistos els informes de Secretaria i d’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
d’URBANITZACIÓ DEL C/ CENTRAL DE LA SAIRA (dins el nucli agregat de la
Saira), quin establiment i exigència es legitima per l’augment de valor dels immobles
de l’àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris
de la forma següent:

a.- El cost previst de l’obra es fixa en 5.721.759,- Ptes., i l’aportació municipal en
2.241.528,- Ptes., en la que s’inclouen 750.000,- Ptes. en concepte de subvenció de la
Diputació de Lleida.
b.- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 3.480.231,- Ptes., equivalents
al 70% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l’obra, si el cost real fóra major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes de
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c.- S’aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d.- S’aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d’aplicar
a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el valor del mòdul aplicable.
TERCER: Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies naturals, en els
quals els interessats que així ho desitgin podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d’exposició
pública, els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de Contribuents.
QUART: En cas que no es presentés cap al·legació, l’acord s’entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin, si fos conegut, i en el seu defecte, mitjançant edictes, podent-se
formular recurs de reposició davant d’aquest Ajuntament, que es referirà a la
procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de
satisfer, o les quotes assignades.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor del representats del PSC,
PP i ERC i 4 vots en contra dels representants de CIU, IC-EV.
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER A LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ DE LA PAU (tram comprès entre el C/ de
l’Avenir, ara d’Anna Minguell, i el C/ de les Garrigues)
Es dóna lectura a la següent proposta:

Vist l’expedient instruït per l’aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l’obra d’URBANITZACIÓ DEL C/ DE LA PAU(tram comprès entre el C/ de
l’Avenir, ara d’Anna Minguell, i el C/ de les Garrigues), aprovat inicialment pel Ple,
de data 20 de maig de 1997.
Vista la modificació del projecte, a petició dels veïns, consistent en l’ampliació de la
vorera, cosa que ha suposat un increment del cost d’1.044.591,- Ptes.
Vist l’edicte d’exposició pública del BOP, de data 28 de juny de 1997, sense que
s’hagin presentat altres al·legacions que les abans referenciades.
Atès que es tracta d’una obra municipal d’urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vistos els informes de Secretaria i d’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: Aprovar definitivament les bases i el repartiment per la imposició i
ordenació provisional de Contribucions Especials com a conseqüència de l’obra
d’URBANITZACIÓ DEL C/ DE LA PAU (tram comprès entre el C/ de l’Avenir, ara
d’Anna Minguell, i el C/ de les Garrigues), quin establiment i exigència es legitima per
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris
de la forma següent:
a.- El cost previst i suportat de l’obra es fixa en 10.030.846,- Ptes.
b.- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.021.592,- Ptes., equivalents
al 70% del cost de l’obra. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l’obra, si el cost real fóra major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes de
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c.- L’aportació municipal serà del 30% del cost suportat, equivalent a 3.009.354,- Ptes.
d.- S’aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen
edificable dels immobles (50% en cada cas).

e.- 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: Notificar individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin, si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se fer formular
recurs de reposició davant d’aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representats del PSC,
PP i ERC i 4 vots en contra dels representants de CIU, IC-EV.
10.- PROPOSTA D’ACORD PER EXECUTAR PER ADMINISTRACIÓ LA
URBANITZACIÓ DEL C/ DE SANT ROC (tram comprès entre la Rambla de la
Generalitat i el C/ del Dr. Rubió i Sans)
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de l’obra
d’urbanització del C/ de Sant Roc (tram comprès entre la Rambla de la Generalitat i el
C/ del Dr. Rubió i Sans).
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme adequats i
mitjans auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que la memòria valorada de l’obra d’urbanització del C/ de Sant Roc (tram
comprès entre la Rambla de la Generalitat i el C/ del Dr. Rubió i Sans), ha estat
redactada pel Sr. Domingo Bandrés Lacambra, amb un pressupost d’obra de
6.213.306,- Ptes.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les
Administracions Públiques.
Vist l’informe emès 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’Urbanisme d’aquest Ajuntament l’obra d’urbanització del C/ de Sant Roc (tram

comprès entre la Rambla de la Generalitat i el C/ del Dr. Rubió i Sans), per un import
de 6.213.306,- Ptes.
SEGON: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns
justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal
que s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest període de
temps.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor del representats del PSC,
PP i ERC i 4 vots en contra dels representants de CIU, IC-EV.

11.- PROPOSTA D’ACORD PER EXECUTAR PER ADMINISTRACIÓ LA
URBANITZACIÓ DEL C/ DE LA PAU (tram comprès entre el C/ de l’Avenir, ara
d’Anna Minguell, i el C/ de les Garrigues)
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de l’obra
d’urbanització del C/ de la Pau (tram comprès entre el C/ de l’Avenir, ara d’Anna
Minguell, i el C/ de les Garrigues).
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme adequats i
mitjans auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que la memòria valorada de l’obra d’urbanització del C/ de la Pau (tram comprès
entre el C/ de l’Avenir, ara d’Anna Minguell, i el C/ de les Garrigues), ha estat
redactada pel Sr. Domingo Bandrés Lacambra, amb un pressupost d’obra de
10.030.846,- Ptes.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les
Administracions Públiques.
Vist l’informe emès 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’Urbanisme d’aquest Ajuntament l’obra d’urbanització del C/ de la Pau (tram

comprès entre el C/ de l’Avenir, ara d’Anna Minguell, i el C/ de les Garrigues), per un
import de 10.030.846,- Ptes.
SEGON: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns
justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal
que s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest període de
temps.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor del representats del PSC,
PP i ERC i 4 vots en contra dels representants de CIU, IC-EV.
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ RECTIFICAT DELS C/ DE PONENT I DE JOAQUIM
COSTA (trams compresos entre la Ctra. de Sucs i el C/ del Canigó), I ELS C/ DE
JOAN MARAGALL I DE SANT ROC (trams compresos entre el C/ del Canigó i
l’Av. de la Diputació)
Es dóna lectura de la següent proposta:
Aprovat inicialment aquest expedient per Decret de l’Alcaldia, de data 27 de
novembre de 1996, i un cop exposat al públic l’expedient en virtut de la inserció en el
Butlletí Oficial de la Província, de data 17 de desembre de 1996, s’ha constatat la
inexistència d’al·legacions, un cop transcorregut el termini d’exposició pública.
És per això, que pel que disposa el Decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol, en el seu
article 64, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte d’urbanització rectificat dels carrers de
Ponent i de Joaquim Costa, en els trams compresos entre la Ctra. de Sucs i el C/ del
Canigó, i els carrers de Joan Maragall i de Sant Roc, en els trams compresos entre el
C/ del Canigó i l’Av. de la Diputació; segons document tècnic redactat per l’arquitecte
tècnic Domingo Bandrés Lacambra, de data agost de 1997.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per tal que
restin assabentats.
La proposta es aprovada per unanimitat.

13.-DETERMINACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER L’ANY
1998.
Es dóna lectura a la següent proposta:
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 es segueix:
• El dia 2 de març, amb motiu de la Festa de l’Aigua.
• El dia 24 de setembre, amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de la Mercè.
SEGON: Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball,
si bé caldrà que hagi estat ratificada pel Ple Municipal.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple, ratificant l’acord de Comissió de
Govern de data 4 d’agost de 1997.
La proposta es aprovada per unanimitat.
14.- APROVACIÓ DEL MODEL D’ACTA ON ES FIXA EL PREU JUST PER
MUTU ACORD DE LES FINQUES MUNICIPALS EXPROPIADES PER LES
OBRES DE LA VARIANT D’ALMACELLES, SEGONS PROJECTE T3-L-2910
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vistes les finques municipals afectades per l’expropiació que du a terme el MOPT, per
tal d’executar l’obra de la Variant d’Almacelles, segons projecte de referència T3-L2910.
Vista la proposat del preu just per mutu acord obrant en l’expedient negociat amb el
MOPT i vist l’informe de valoració inclòs en aquest mateix expedient.

Vist el que disposen els articles 24 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, de data
16 de desembre de 1954, que permet fixar el preu de l’expropiació per conveni.
És per tot això, que es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar el contingut del conveni amb el MOPT, que fixa en 5.903.020,Ptes. el preu just per l’expropiació de les parcel·les núm. 26, 39, 40, 43, 65, 73, 76 i
80, totes elles afectades per l’expropiació del projecte de referència T3-L-2910,
anomenat Variant d’Almacelles.
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde per signar les Actes d’Ocupació, i al Tresorer l’Acta
de Pagament.
FINQUES
METRES I PREU
TOTAL
26
2.346 m x 480 Ptes./m.
1.126.080,39
12.594 m x 100 Ptes./m.
1.259.400,40
5.428 m x 120 Ptes./m.
651.360,43
5.131 m x 100 Ptes./m.
513.100,65
12.142 m x 120 Ptes./m.
1.457.040,73
3.392 m x 120 Ptes./m.
407.040,76
3.008 m x 120 Ptes./m.
360.960,80
194 m x 660 Ptes./m.
128.040,2
2
TOTAL m
44.235 m
5.903.020,la proposta es aprovada per unanimitat.
15.- NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I EL SUBSTITUT
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atesa la finalització pel mandat legal de quatre anys, del càrrec de Jutge de Pau titular
i el Jutge de Pau substitut.
Atesa la convocatòria realitzada per a la presentació de sol·licituds, i un cop
examinades les que s’han presentat.
Vist el que disposa l’article 4 i següents, sobre el Reglament 3/95, de data 7 de juny, es
proposa:

PRIMER: Nomenar Jutge de Pau Titular del municipi d’Almacelles, per un període
de 4 anys, a en Buenaventura Purroy Torres.
SEGON: Nomenar Jutge de Pau substitut del municipi d’Almacelles, per un període
de 4 anys, a en Francesc Betriu Bosch.
TERCER: Fer tramesa d’aquest acord al Jutjat de 1a. Instrucció de Lleida.
La proposta es aprovada per unanimitat.

16.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “BISBE
IRURITA” (tram comprès entre els carrers Sant Roc i Maragall).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 33.4 de
la Llei d´Hisendes Locals fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes individualitzades
definitives de les contribucions especials per l´obra d´urbanització del carrer Bisbe
Irurita (tram comprès entre els carrers Sant Roc i 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.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor del representats del PSC,
PP i ERC i 4 vots en contra dels representants de CIU, i IC-EV.

17.-EXPEDIENT NUM. 4/97
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI 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 4/97 dins del
vigent pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit i concessió de crèdit
extraordinari, finançat amb part del romanent líquid de tresoreria disponible procedent
de la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
111
16205
ASSEGURANCES
121
22603
JURÍDICS
412
21200
MANTENIMENT
422
22108
PRODUCTES DE NETEJA
422
22701
TREBALLS REALITZATS
ALT.EMPRES
422
62200
EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
442
22108
PRODUCTES DE NETEJA
452
22701
TREBALLS ALTRES
EMPRESES
511
60108
URBANITZACIÓ
TRAV.MARIA RUBIES
511
60109
URBANITZACIÓ TRAV.
DIPUTACIÓ

IMPORT
90.000
1.000.000
31.000
300.000
100.000
300.000
50.000
50.000
87.081
180.401

511

60110

511
511
622

60111
61100
22108

URBANITZACIÓ TRAV.
CANIGÓ
URBANITZACIÓ C/LA PAU
CAMINS
PRODUCTES NETEJA
TOTAL

CRÈDIT EXTRAORDINARI
FUNCION PARTID CONCEPTE
AL
A
422
62300 MAQUINARIA E
INSTAL·LACIONS
511
601.12 URBANITZACIÓ C/SANT ROC
511
601.13 URBANITZACIÓ C/MONTSERRAT
TOTAL
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI.......
FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS
DE CRÈDIT....
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
TOTAL
ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A
UTILITZAR

180.401
335.887
1.200.000
100.000
4.004.770

IMPORT
600.000
3.839.909
1.066.900
5.506.809
9.511.579

4.004.770
5.506.809
9.511.579

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant
inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de
reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin reclamacions,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.
El portaveu de CIU manifesta que, votarà en contra atès que no se’ls ha demanat
l’opinió sobre aquesta modificació.
El portaveu d’ERC manifesta que, s’abstindrà de votar considerant que es tracta
simplement d’una operació de quadrament.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels representats del PSC,
i PP i 4 vots en contra dels representants d’IC-EV i CIU i 1 abstenció del representant
d’ERC.
18.-EXPEDIENT NUM. 5/97 DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT i CRÈDITS
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB MAJORS 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 la total financiació.
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 5/97,
dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, generat per majors
ingressos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
399.01
Aportació veïns urb.Maria Rubies
399.01
Aportació
veïns
Urb.TravesseraDiputació
399.01
Aportació veïns Urb.Travessera-Canigó
306.06
CCEE- C/La Pau
360.07
CCEE-Urbanitzacio c/S.Roc
360.08
CCEE-Urbanitzacio c/Montserrat
TOTAL

IMPORT
203.189
420.933
420.933
783.734
2.162.320
2.773.892
6.765.001

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

511 601.08 URB. c/ Mª.RUBIES
(Canigó-diputació)
511 601.09 URB.
c/TRAVESSERADIPUTACIO
511 601.10 URB.
c/TRAVESSERACANIGO
511 601.11 URBANITZACIÓ
C/LA PAU
511 601.15 URBANITZACIÓ
C/S.ROC
511 601.16 URBANITZ.
C/MONTSERRAT
TOTAL

Pressupost

crèdit
Extraordinari i
SUPLEMENT
DE CRÈDIT

ModificacióPer
majors ingressos

total crèdit

1.216.371

87.081

203.189

1.506.641

1.006.418

180.401

420.933

1.607.752

1.006.418

180.401

420.933

1.607.752

8.911.225

335.887

783.734

10.030.846

- 3.839.909 2.162.320

6.002.229

- 1.066.900 2.773.892

3.840.792

12.140.432 5.690.579 6.765.001

24.596.012

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.”
El portaveu de CIU es manifesta en igual sentit que en la proposta anterior de
modificació de pressupost, per tant votarà en contra.
El portaveu d’ERC manifesta que votarà a favor atès que les despeses que es
consignen estan destinades a arranjament i urbanització de vials.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representants del
PSC, ERC i PP i 4 en contra dels representants d’IC-EV i CIU.
19.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER TAL
QUE TELEFÒNICA EMPRI EL CATALÀ COM A IDIOMA PREFERENT EN
ELS SEUS REBUTS

El grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament d’Almacelles, a l’empar
d’allò que disposa la Llei de Bases de Règim Local, sotmet a consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
Vist que Telefònica s’adreça als seus abonats per a demanar que escollissin en quina
llengua, castellà o català, volen rebre la factura i que, en el cas de no contestar, aquesta
es redacta en castellà.
Atès que la llengua pròpia de Catalunya és la catalana com a eina natural de
comunicació i com a expressió i símbol cultural, tal i com estableix l’article 3.1 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 2 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
Normalització Lingüística que el desenvolupa.
És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció
del següent
ACORD

REQUERIR a Telefònica, als efectes que canviï el criteri lingüístic emprat en els seus
rebuts, en el sentit que quan l’abonat no faci ús del dret d’elecció de l’idioma, sigui el
català la llengua preferent per la qual opta.
En defensa de la moció el portaveu de CIU fa constar que com es pot comprovar es
tracta de defensar la nostra llengua, s’empri en un primer pla respectant la voluntat
dels qui no l’utilitzin.
El portaveu d’ERC manifesta que votarà a favor de la proposta i fa constar que suposa
que CIU no solament farà aquesta actuació a través dels municipis, si no a través de la
seva representació al Parlament.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat.
20.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels següents decrets per assabentar als reunits:

Núm. 20/97 sobre l’aprovació de la liquidació dels pressupost de l’exercici 1996.
Núm. 21/97 sobre la modificació de crèdit 1/97 del vigent pressupost de la Corporació
per a 1997, per la incorporació de romanents de crèdit de l’anterior pressupost.
Núm. 22/97 sobre l’aprovació del projecte d’urbanització parcial dels carrers del
Segrià (tram comprès entre els carrers de Nostra Senyora de Montserrat i de Sant
Jordi) i de Nostra Sra. de Montserrat (tram comprès entre els carrers del Segrià i
Rambla de Catalunya.
Núm. 23/97 sobre la convocatòria en sessió ordinària del ple de l’ajuntament pel dia
20 de juny de 1997.
Núm. 24/97 sobre la concessió d’un termini de dos mesos, al Sr. Josep Lluís Giribet
Goya, en representació de GALAGGI, S.L., per a sol·licitar l’oportuna llicència,
presentant el projecte redactat pel tècnic competent i visat pel col·legi corresponent.
Núm. 25/97 sobre la concessió d’un termini de dos mesos, al Sr. Josep Pena
Cartagena, per a sol·licitar l’oportuna llicència, presentant el projecte redactat pel
tècnic competent i visat pel col·legi corresponent.
Núm. 26/97 sobre la concessió d’un termini de dos mesos, al Sr. Josep Badia Solsona,
per a sol·licitar l’oportuna llicència, presentant el projecte redactat pel tècnic
competent i visat pel col·legi corresponent.
Núm. 27/97 sobre el nomenament de secretaria Accidental de l’Ajuntament
d’Almacelles, durant el temps de duració de la Llicència per vacances del titular Sr.
Ramon Cornellana Puigarnau, a la Sra. Carme Justribó Arnó.
Núm. 28/97 sobre la impossibilitat de poder assistir, el Sr. Alcalde, a l’Assemblea de
Constitució del Consorci LOCALRET i delegat el seu vot en la persona del Sr. Joan
Vic Adzet, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
Núm. 29/97 sobre l’excedència concedida, per un any, per a tenir cura d’un fill a la
funcionària de carrera que ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, Na Eva
Capdevila Bert.
Núm. 30/97 sobre l’aprovació del projecte d’urbanització parcial d’un tram del carrer
Sant Roc (entre els carrer Rubió Sanz i Rambla).

Núm. 31/97 sobre l’aprovació definitiva de la memòria valorada de drenatge i
pavimentació del carrer central de la Saira.
Núm. 32/97 sobre l’autorització de canvi d’activitat de vaquí de llet a vedells
d’engreix .
Núm. 33/97 sobre el nomenament de secretaria Accidental de l’Ajuntament
d’Almacelles, durant el temps de duració de la Llicència per vacances del titular Sr.
Ramon Cornellana Puigarnau, a la Sra. Carme Justribó Arnó.

21.- PRECS i PREGUNTES
Intervé el regidor Miquel Querol fent la següent pregunta:
1r. Manifesta que suposa que el regidor de camins és en Miquel Abella i fa constar que
a la vista dels estats dels camins i senyals i atès que sembla que no pot fer aquesta
tasca, donat que l’ha fet un altre regidor cobrant per aquest fet, considera que el seu
grup ha de demanar la dimissió del regidor Miquel Abella d’aquesta responsabilitat, ja
que no la pot executar.
Així mateix prega al Sr. Alcalde que reestructuri el cartipàs Municipal per evitar que
s’hagi de pagar dues vegades per una mateixa feina i que assigni la responsabilitat de
camins al regidor que realment la fet o al que cregui més convenient.
Finalment fa constar que pensa que aquest fets són un “despilfarro” més de l’equip de
Govern i això pot donar lloc a que cadascú interpreti el que vulgui. Acte seguit el Sr.
Alcalde li demana que aclareixi si això és una pregunta o un prec. El Sr. Querol
desprès des pensar-ho bé, diu que és un prec.
2r. Prega si s’han solventat les queixes dels veïns de Copaga, que hi va haver fa uns
dies, el quals es veien pertorbats en el seu descans a conseqüència de la pols i altres
molèsties.
El Sr. Alcalde contesta que a 2/4 d’1 de la nit es va personar al lloc i no sentia cap
soroll, si bé va avisar a Copaga per a que es fes el necessari per evitar molèsties al
veïns.

3t. Manifesta que el dia 12 de setembre, l’endemà de la Diada, va desaparèixer la
senyera del Tosal, preguntant si es sap qui ho va fer.
El Sr. Alcalde pregunta al portaveu de CIU, que quan ho va saber el seu Grup,
contestant en Miquel Querol, que ho van saber el dia 12 al matí. El Sr. Alcalde
manifesta que, si més no, el que podien fer era avisar a l’Alcaldia. Assenyala el Sr.
Alcalde que no es coneix l’autor i que la Policia va presentar denúncia al mossos
d’esquadra i a la Guardia Civil a les 8 del vespre, hora en que una veïna va denunciar
el fet a l’Alcadia. Finalment fa constar que la senyera es reposarà les vegades que
faci falta.
El Sr. Querol contesta que el seu Grup agraeix a l’Alcalde el fet de que reposi la
bandera i el Sr. Alcalde li manifesta que no són ells qui li han d’agrair, si no el veïns
de la Vila.
4t. Pregunta com està el tema de l'antic abocador.
Contesta el regidor Sr. Miquel Abella que està en el mateix lloc. Novament intervé el
regidor en Miquel Querol clarificant la pregunta, en el sentit de preguntar si s’han
posat arbres, si continua tancat o si és dedicarà a alguna cosa. El Sr. Alcalde contesta
que s’està en contacte amb la Societat de Caçadors i que s’està treballant una possible
oferta per a l’ús d’aquell recinte.
5a. Pregunta si s’ha demanat al MOPU el 1% del projecte de la variant per destinar-lo
al Casal Cultural.
El regidor Ramon Prats contesta que això es té compte i que es sol·licitarà. Igualment
fa constar el Secretari que s’ha consultat a intervenció de la Diputació sobre si se dóna
aquest 1 %, havent-li manifestat que es desconeix la pràctica d’aquesta aportació.
6a. Es pregunta al Sr. Alcalde que quan facilitarà el detall de les trucades dels mòbils,
atès que faltava alguna d’aquestes relacions, doncs no estaven adjuntades a les factures
que ells van consultar.
El Sr. Alcalde contesta, dient perquè es demana això?. Replicant el regidor Miquel
Querol que està en aquest dret. El Sr. Alcalde manifesta que sols es disposa de les
factures i que no vol facilitar aquestes relacions, atès que ell ja ha examinat amb tot el
detall totes les factures de telefònica.
7a. Prega que es faci que els camions aparquin en el camp de futbol vell, que es un
dels aparcaments autoritzats, i no ocupin el carrer.

Acte seguit el regidor de CIU en Josep Ibarz, fa les següents intervencions:
1a. Fa constar que al costat dels contenidors hi ha vidres trencats i prega que es
netegin. A petició del Sr. Alcalde, assenyala que un dels contenidors que té aquestes
condicions es el situat a la Rambla cantonada carrer del Carme.
2n. Prega que al carrer de l’Estació al costat de la casa del Calderón es millori la
vorera existent, a fi de que tingui continuïtat amb la que hi ha. El Sr. Abella contesta
que quan s’arrangi es farà a tot arreu.
3r. Que els veïns li han comunicat que hi ha pals plantats a les finques que ja no tenen
cap utilitat, i prega que l’Ajuntament gestioni la retirada d’aquests pals a través de les
companyies.
El Sr. Alcalde contesta que aquesta tasca correspon als propietaris si bé, ja s’ha
gestionat amb telefònica, havent-li assabentat que hi ha una empresa que ha de fer
aquest servei però que no el fa, afegint que ja fa molts anys que aquest pals hi són i
tampoc es va gestionar la seva supressió pel regidor d’agricultura en el seu moment.
4t. Fa constar que felicita a l’equip de Govern pel reg asfàltic realitzar en el camí dels
Aubacs, i prega que també es faci això en els carrers interiors de la urbanització, atès
que són del Municipi. El regidor Miquel Abella fa constar, que ja s’ha parlat d’aquest
tema amb els veïns.
5è. Prega per tercera vegada, si s’ha realitzat la gestió davant del Ministeri de Foment
per indicar i senyalitzar l’existència del Polígon Industrial de la Creu. El Sr. Alcalde
fa constar que es farà.
6a. Fa constar que en la darrera sessió va demanar quin era el cost econòmic de
l’edifici Pitàgores, havent-se assenyalat en aquell moment per part de l’alcaldia que li
contestaria a la propera sessió. El Sr. Alcalde li fa a mans d’un full on consta
l’esmentat cost.
Pren la paraula el portaveu d’ERC, que fa les següents intervencions.
1a. Pregunta com està el tema de la carretera de Sucs, atès que s’ha constatat pels veïns
que ja s’ha fet la reparació d’aquesta, però que es convenient de no deixar-ho de la
mà, fins a aconseguir el seu total arranjament.

Acte seguit el Sr. Alcalde dona compte de la reunió mantinguda darrerament pels
Alcaldes afectats, amb el Delegat territorial del Govern de la Generalitat, el qual va
manifestar que es farà un “partxeig” en principi i que desprès es negociarà entre la
Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal i l’Ajuntament per procedir a
l’arranjament definitiu de la carretera, a fi de que pugui ser traspassada a partir de
llavors a la Generalitat, que també tindrà cura del seu manteniment.
2a. Fa constar que té coneixement de diferents cases en mal estat, com per exemple
una de les cases de Prat de la Riba, i pregunta si l’Ajuntament està fent gestions per
evitar els possibles perjudicis a la seguretat pública.
Contesta el regidor Ramon Prats dient que, l’Ajuntament crida als propietaris de les
cases afectades, que moltes vegades són de fora de la Vila, i en concret que el de
l’edifici del carrer Prat de la Vila, el qual va manifestar que en el termini d’una
setmana solventaria l’enderroc.
Finalment el regidor Jaume Arcaya demana que es faci un seguiment dels edificis
ruïnosos, mitjançant la policia Local.
3a. Fa constar el regidor que està sorprès que no entres en aquest Ple el tema del Casal,
atès que s’havia acordat que es presentaria un informe tècnic.
Intervé el regidor Ramon Prats, dient el següent:
-Que el tècnic ha dit que l’informe ja el va fer en el seu moment i que correspon al que
es va llegir en el Ple passat.
-Que el tema es complex, des del punt de vista de l’equip de Govern, i que el projecte
existent, degut al seu cost econòmic és difícilment l’afrontament en aquest moment.
-Que hi ha altres prioritats abans d’aquest tema.
-Que espera que com a màxim dintre de dos plens, l’equip de Govern donarà una
alternativa sobre la construcció del Casal o d’una sala Polivalent.
-Que desprès de consultar a diferents veïns del poble sembla que s’inclinen per tirar
endavant, l’aprofitament del solar adquirit als Germans Vendrell, al peu de la Rambla
Generalitat, si bé aquest aspecte caldrà que sigui contrastat, pels diferents membres del
Consistori i valorar el més convenient.
Intervé novament el portaveu d’ERC, dient que són molt crítics en aquest tema, perquè
sembla que l’equip de Govern va canviant de direcció tot sovint i demana per tant una
posició clara per tal de que ERC, pugui recolzar-la o no, afegint que són conscients de
que la Vila d'Almacelles té moltes necessitats entre les quals estant les d’un Casal i una
Sala Polivalent.

Acte seguit intervé el regidor Ramon Prats, portaveu del PSC, adreçant-se al portaveu
d’ERC, que li fa constar que l’estranya que no li hagi preguntat mai quantes
persones estant fent activitats culturals a través de l’escola de música, l’escola de
Dibuix i pintura, les mestresses de casa, etc. Afegeix que, al seu criteri, l’equip de
Govern està dedicant molt esforç per a que tirin endavant totes les activitats culturals,
assenyalant que això es fer cultura encara que no es tingui un casal. Finalment diu que,
com tots ja sabem, val molts diners el Casal projectat comparat amb els escassos
recursos de que disposa el Municipi, sense que, per altra banda, cap institució com la
Generalitat, la Diputació etc., s’hagin ofert per fer-se’n càrrec dels costos que
representa l’edifici.
Intervé novament el portaveu d’ERC, fent constar que no critica les activitats culturals
que es porten a terme, si no que al contrari reconeix l’esforç que està fent l’equip de
govern. El que sí critica es el fet de que no es doni sortida d’alguna manera a aquesta
extremada manca d’espai.
El portaveu de CIU demana la paraula contestant el Sr. Alcalde que li ha passat el seu
torn.
4t. El portaveu d’ERC, prega que es presti atenció al tema de la senyalització dels
carrers, atès que la seva manca pot donar lloc a accidents. El regidor Miquel Abella
contesta, que s’està portant a terme aquest dies.
5a. Prega al Sr. Alcalde que reconsideri el seu posicionament en el tema de les
trucades telefòniques dels mòbils, considerant que no es cap mal que els regidors
revisin on s’han fet les trucades.
El Sr. Alcalde contesta que ell les comprova totes i les troba correctes, assenyalant que
no vol que s’especuli amb el tema del telèfon. Per altra banda, manifesta que són
moltes les trucades que els regidor fan de dels seus telèfons particulars per assumptes
Municipals.
El portaveu d’ERC, assenyala que el seu Grup no criticarà mai aquest tema, i que per
altra banda està a favor de la modernitat i de l’agilitat en els sistema de comunicació.
6a. Prega que es reposi la senyera del Vilot i també que es faci arribar a qui es cregui
convenient si s’arriba a conèixer a l’autor de la subtracció, que el seu grup considera la
necessitat de viure en pau i tolerància, assenyalant que ells no han fet mai res en contra
de ningú.

El Sr. Alcalde contesta dient que al seu criteri no valia la pena de parlar d’aquest tema,
atès que possiblement s’hagi fet per ganes de voler sortir al Diari.
El regidor en Ramon Prats, adreçant-se al Sr. Arcaya li recomana que es pregunti a qui
pot beneficiar el robatori de la senyera, per tal de conèixer qui pot ser el seu autor.
Finalment el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 22,30 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a Secretari certifico.

EL SECRETARI,

L’ALCALDE,

