ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DESEMBRE
NÚMERO 8
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. JOAN COLOM RIERA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
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 els Regidors Srs.
Manel Querol Llobet, Salvador Solanes Pascual i Josep Mª. Doblas Mancera,
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
13 DE NOVEMBRE DE 1997.
L’acta és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE
LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 6 I DETERMINACIÓ DEL
SISTEMA D’ACTUACIÓ.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Les Normes Subsidiàries de Planejament d’Almacelles contenen la delimitació
de la unitat d’actuació número 6 (UA- 6), sense que s’hagi concretat en
l’esmentat instrument de planejament el sistema d’actuació.

Existeixen criteris tècnics que justifiquen la modificació de l’àmbit de la unitat
d’actuació, recollint-se aquests criteris en la memòria justificativa del projecte
de modificació.
En conseqüència, d’acord amb l’establert en l’article 38.2 del Reglament de
Gestió urbanística, i articles 168 i 169 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel que s’aprova el refós dels texts legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, es proposa al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de modificació de la delimitació
de la Unitat d’Actuació número 6, redactat per AURAD, S.C.P. i que comprèn
una superfície de 3.103,15 m2, limitada al Nord per la Travessia de Sant Roc i
finques de propietat particular; a l’Est pel carrer del Batlle Simó; al Sud, per
finques particulars; i a l’Oest, pel carrer de Joan Maragall.
SEGON: Determinar en l’esmentat projecte, d’acord a l’article 169 del
Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, com a sistema d’actuació urbanística,
el de cooperació.
TERCER: Sotmetre a l’esmentat projecte de modificació de la delimitació de
la unitat d’actuació i determinació del sistema d’actuació a informació pública
per un termini de vint dies, amb notificació individualitzada, així mateix, als
propietaris de terrenys, per al·legacions i, en el seu cas, per a que hom pugui
exercir la facultat que els atorga l’article 169.4, del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, en ordre a la determinació del sistema d’actuació i aplicació,
en el seu cas, del sistema de compensació, d’acord a l’esmentat precepte legal.
El regidor portaveu de CIU fa constar que el seu grup votarà en contra,
considerant que el què es proposa es la regularització d’una petita zona quan
fóra millor ordenar totes les necessitats de l’illa.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels representants
del PSC i ERC i tres vots en contra dels representants de CIU i IC-EV.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL
D’ALINEACIONS I RASANTS, I D’ORDENACIÓ DE VOLUMS EN
LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 6 DEL SÒL URBÀ.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vist l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació número 6, redactat per
AURAD, SCP.

Vist el disposat pels articles 64 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel que s’aprova el refós dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
Vist el disposat per l’article 140 del Reglament de Planejament.
Es proposa al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’Estudi de Detall d’alineacions, rasants, i
d’ordenació de volums en la unitat d’actuació número 6 del sòl urbà, redactat
per AURAD, S.C.P. de data desembre de 1997.
SEGON: Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, l’esmentat
Estudi de Detall, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en
un dels diaris de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, havent-se de notificar personalment als propietaris i altres
interessats directament afectats, inclosos en l’àmbit territorial de l’Estudi de
Detall.
En la fase de deliberacions intervé el portaveu del PSC fent constar que, com
en altres ocasions, aquesta Unitat d’Actuació es tira endavant des de
l’Ajuntament a petició dels veïns.
No obstant això, assenyala que de moment s’aprova inicialment i que caldrà
atendre les al·legacions que es produeixin atesa la pluralitat d’interessos
afectats.
El portaveu de CIU pregunta si tots els veïns estan d’acord en la proposta,
contestant el portaveu del PSC que estan d’acord en que es tramiti l’expedient
i es solventi la pavimentació del carrer, si bé, caldrà esperar a les al·legacions.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor del PSC i ERC, i
3 vots en contra dels regidors de CIU i IC-EV.
4.- EXPEDIENT NÚMERO 11/97 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DE SUPLEMENT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇATS AMB
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
Es dóna lectura a 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 11/97
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
121
21200
Reparació i manteniment
d’edificis
121
22601
atencions protocol·làries
432
22100
subministrament energia elèctrica
441
21000
manteniment d’infrastructura.
443
21200
manteniment edificis
451
20500
arrendaments maquinària i
instal·lacions
511
22701
Treballs realitzats per altres
empreses
511
60103
Urbanització c/ Montserrat
TOTAL

IMPORT
500.000

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI.......

3.592.400

200.000
250.000
992.400
550.000
250.000
150.000
700.000
3.592.400

FONS DE FINANCIACIÓ:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS
DE CRÈDIT....
TOTAL
ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A
UTILITZAR

3.592.400
3.592.400

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 fa constar l’abstenció del seu grup, atès que no se’ls ha
explicat en que consisteix la modificació encara que suposa que ha de ser
necessària per finalitzar l’execució de pressupost.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 6 vots a favor del representants
dels PSC, i 4 abstencions de CIU, ERC i IC-EV.
5.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚMERO 12/97 DEL
PATRONAT D’ESPORTS SUPLEMENTANT CRÈDITS PER
TRANSFERÈNCIA 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 12/97
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament amb el següent resum:

1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
452
61100
Altres despeses
TOTAL
2.- FONS D’AMINORAR
Partida
Concepte
452

224.00

ASSEGURANÇA
TOTAL

Import
9.000
9.000
Import
9.000
9.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten
reclamacions, l'acord s´entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a votació es aprovada per 6 vots a favor dels representants del PSC i
4 abstencions del CIU, ERC i IC-EV. Es fa constar la mateixa motivació que
a l’apartat anterior.
6.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚMERO 13/97 DEL
PATRONAT D’AVIS SUPLEMENTANT CRÈDITS FENT ÚS DE
MAJORS INGRESSOS.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atesa la resolució del President del Patronat d’Avis i el que disposa l’article
162 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals i els articles 43 a 45
del Reial Decret 500/90 del 20 d’abril i vist l’informe de l’interventor
accidental es proposa el següent als presents:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de suplement de crèdit del
Patronat d’Avis número 13/97, finançats amb major ingressos amb el següent
resum:
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
455.00
Transferències corrents de la Comunitat
Autònoma
TOTAL

IMPORT
1.865.000
1.865.000

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
313 130.00
313 221.03
313 625.00
313 213.00

Pressupost Modificació per total crèdit
majors ingressos
Retribucions bàsiques 12.362.000
570.000 12.932.000
Combust. i carburants
625.000
70.000
695.000
Inversió nova mobiliari
450.000
1.030.000
1.480.000
i estris
Maquinària instal·lació
200.000
195.000
395.000
i utillatge
TOTAL
1.865.000 15.502.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la
Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten
reclamacions, l´acord s´entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 6 vots a favor dels regidors del
PSC i 4 abstencions dels regidors de CIU, ERC i IC-EV. Es fa constar la
mateixa motivació que a l’apartat anterior.
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER
LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ PONENT (Tram comprés
entre el c/ Canigó i la Carretera de Sucs).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/. Ponent (tram comprès entre el c/
Canigó i la Carretera de Sucs)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins 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/ Ponent (tram comprès entre el c/ Canigó i la Carretera de
Sucs)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 10.265.204 pessetes i l’aportació
municipal en 3.079.561 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.185.643 pessetes,
equivalents al 70% dels 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 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.
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, dins
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període
d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran 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 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.
El portaveu de CIU fa constar, que seguint el posicionament del seu grup en el
tema de carrers, està a favor de l’arranjament dels carrers i en contra del
percentatge aplicable als veïns, destacant que en aquest carrer hi ha propietaris
que hauran d’abonar 2 ó 3 milions, motivat per l’existència de bastant metres

de façana i també per l’aplicació del 70 % dels cost real d’aquests. Per aquest
motiu votarà en contra.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i ERC, i 3 vots en contra dels regidors de CIU i IC-EV.
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER
LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ JOAQUIM COSTA (Tram
comprés entre el c/ Canigó i la Carretera de Sucs).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/. Joaquim Costa (tram comprès
entre el C/ Canigó i la Carretera de Sucs)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza d’acord
amb les competències locals i que produeix un augment de valor en els
immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de
la Corporació la següent proposta d'acord:
PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ de Joaquim Costa (tram comprès entre el C/ del Canigó i
la Carretera de Sucs)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment
de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 11.283.241 pessetes i l’aportació
municipal en 3.384.972 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.898.269 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.

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, dintre
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període
d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran 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 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.
El portaveu de CiU fa constar la mateixa motivació que en el punt anterior.
Sotmesa a votació la proposat s’aprova per 7 vots a favor dels regidor del PSC
i ERC, i 3 vots en contra dels Regidors del CIU i IC-EV.
9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DEL PARC DE BOMBERS D’ALMACELLES.
Es dóna lectura a la següent proposta.
Vist el projecte de referència que té per objecte la rehabilitació del Parc de
Bombers Voluntaris d’Almacelles.
Vist el que disposa l’art. 37 del reglament d’activitats obres i serveis de les
Corporacions Locals, de data 23 de juny de 1995.
Vistos els informes obrants es proposa als reunits, que ratificant l’acord de la
Comissió de Govern de data 1/12/97 resolguin el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte anomenat “Rehabilitació i
consolidació del Parc de Bombers Voluntaris d’Almacelles.” per un import

pel que fa als costos de 6.057.187,- Ptes. redactat pels arquitectes tècnics Srs.
Domingo Bandrés Lacambra i Santiago Llanas Moliner.
SEGON: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies a fi que es
puguin presentar les al·legacions adients.
TERCER: Aquest projecte quedarà aprovat definitivament si es certifica la
manca de al·legacions.
QUART: Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
El Regidor Sr. Joan Colom fa constar que el seu grup votarà a favor, si bé
considera que el local dels bombers s’hauria de fer de nou i en un lloc diferent
del que es rehabilitarà.
El portaveu de CIU fa constar el següent:
1.- Que el seu grup va fer una moció demanant la construcció d’un local
adequat a les necessitats.
2.- Que els hi agradaria votar a favor però que no poden fer-ho, atès que no és
un local nou, sinó que, el que es fa és un pedaç que no reuneix les condicions
necessàries. Assenyala a continuació que, malgrat això, s’abstindran, atès que
l’obra que es vol portar a terme millora la situació del parc de bombers.
El portaveu d’ERC fa constar que no és el lloc més adient, si bé entén que s’ha
considerat l’opinió dels bombers a l’hora de redactar el projecte.
Finalment el Sr. Alcalde manifesta que tots els membres de la Corporació
estan d’acord en que volen un parc nou, esmentant que, en l’última reunió
mantinguda amb el Conseller Sr. Pomés, se’ls hi va manifestar que la
Generalitat no disposava de diners per la construcció d’un nou parc. Malgrat
això, s’ha fet tramesa d’un projecte als bombers de la Generalitat per tal de
obtenir alguna subvenció.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels representants
del PSC i ERC, i 3 abstencions dels representants del CIU i IC-EV.
10.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER AL CENTRE DOCENT MUNICIPAL
INFANTIL VENSI.Es dóna lectura a la següent proposta, que és aprovada per unanimitat:

Vista la resolució de 28 d’octubre de 1997 per la qual s’atorga una subvenció
per part de la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat en favor
de l’Escola d’Educació Infantil VENSI.
Atès que d’acord amb l’article 4 de la mateixa Resolució cal procedir als
tràmits per tal de fer efectiva la subvenció, és per això que es proposa:
PRIMER: Acceptar la subvenció de 1.905.827 pessetes, concedida per al
Centre d’Educació Infantil VENSI, en virtut de Resolució de data 28
d’octubre de 1997 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’esmentat Departament.
11.-APROVACIÓ DEL PACTE DE CONDICIONS LABORALS QUE
AFECTA AL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT
D’ALMACELLES
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que el personal laboral d’aquest Ajuntament ha sol·licitat i proposat la
redacció d’un pacte de condicions laborals que recull d’una forma concreta
els drets que els hi són propis, d’acord amb la normativa vigent.
Atès que després de diferents negociacions amb el personal laboral d’aquest
Ajuntament a través dels seus representant sindicals s’ha procedit a consensuar
el present pacte de condicions laborals a fi que sigui d’aplicació fins el 31 de
desembre de 1998.
Vist el que disposa la Llei de representació de negociació col·lectiva del
personal laboral que regulen els Drets col·lectius de representació i defensa
dels interessos econòmics i socials d’aquestos, es proposa als reunits el
següent:
PRIMER: Aprovar el pacte de condicions laborals d’aplicació al personal
laboral de l’Ajuntament d'Almacelles perquè sigui d’aplicació durant el
període comprés entre l’1 de gener de 1998 al 31 de desembre de 1998.
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde per a la signatura del present pacte amb els
representats del personal laboral procedint-se amb posterioritat a la publicació
d’aquest pacte en el taulell de personal de la Corporació.

El portaveu de CIU, fa constar que el seu grup votarà a favor, atès que suposa
que hi ha un acord amb el personal laboral i que hi ha poca diferència amb el
pacte dels funcionaris, encara que l’horari sigui diferent.
L’Alcalde fa constar que el pacte es refereix al persona laboral fix.
La proposta es aprovada per unanimitat.
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANIFICACIÓ EN LA ZONA
D’EXTRACCIÓ ANOMENADA ANTÒNIA-1 PRESENTADA PER
PALAU CERÀMICA D’ALMACELLES, SA.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vista la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, que
afecta a la zona d’extracció anomenada cantera ANTÒNIA-1 que té per
objecte una modificació de les determinacions de l’àmbit qualificat de “zona
12 A” per tal de possibilitar i consolidar l’activitat extractiva que forma part
del procés industrial de l’empresa PALAU CERÀMICA D’ALMACELLES
SA.
Atès que l’esmentada cantera Antònia- 1 està essent utilitzada per l’empresa
de referència com a lloc de subministrament d’argila, cosa que continuarà
realitzant en el futur, essent necessari la variació de planejament per fer
possible aquesta activitat.
Atès el que disposen els articles 75 i següents del Decret Legislatiu 1/90 de 12
de juliol que refon la normativa urbanística catalana i vistos els informes
obrants en expedient, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de planejament en la zona d’extracció anomenada ANTÒNIA 1,
segons document tècnic presentat per PALAU CERÀMICA SA, redactat per
l’Arquitecte Lluís Guasch Fort de data d’entrada 2 de juliol de 1997.
SEGON: Exposar l’expedient al públic pel termini d’un mes a fi de que es
puguin presentar les al·legacions que es creguin adients.
TERCER: Sol·licitar informe del Servei de Protecció de l’entorn natural del
Departament de Medi Ambient, abans d’aprovar provisionalment aquesta
proposta.

El Regidor portaveu del PSC fa constar que el motiu de la modificació que es
proposa es possibilitar la legalització de l’activitat que està portant a terme
l’empresa de referència, la qual ja funcionava amb anterioritat a la redacció de
les normes Subsidiàries.
El portaveu de CIU manifesta que el seu grup votarà a favor, degut a les
circumstàncies excepcionals de les qual ha fet esment el portaveu del PSC. La
proposta es aprovada per unanimitat.
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOL·LICITANT, AL GOVERN LOCAL
D’ALMACELLES, QUE ES DUGUIN A TERME LES GESTIONS
DAVANT EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER TAL DE
DOTAR A LA SUBCOMARCA D’ALMACELLES D’UNA PLANTA DE
DEIXALLERIA.
Es dóna lectura a la següent moció:
Almacelles és la capital d’una subcomarca situada entre la comarca de la
Llitera (Franja de Ponent) i el nord oest de la del Segrià. En alguns cercles
culturals i polítics d’Almacelles és anomenada La Baixa Llitera.
Aquesta subcomarca aglutina els següents municipis: Raïmat, Sucs-Suquets,
Gimenells, Pla de la Font, i Almacelles com a capital. La seva extensió avarca
un total de 150 km2., i amb una densitat demogràfica de més de 7.800
habitants.
Aquests municipis mantenen amb la seva capital tot un seguit de relacions
humanes històriques, esportives, culturals, econòmiques, comercials i de
serveis, així com els centres d’ensenyament i de salut pública (CAP).
Aquesta capitalitat li és atorgada de forma totalment natural, Almacelles ha de
seguir fent els possibles per mantenir i reforçar tot tipus de relacions amb
aquests municipis; com la de trobar una solució alternativa a l’abocador
comarcal de runes del Segrià, ja que l’actual comporta algunes dificultats als
habitants de la subcomarca.
És per això que el Grup Municipal de CIU a l’Ajuntament d'Almacelles
proposa els següents acords:

PRIMER.- Donada l’existència d’una subcomarca al nord oest de la comarca
del Segrià, es sol·licita al govern Local d’Almacelles a dur a terme les gestions
necessàries davant el Consell Comarcal del Segrià per dotar aquesta zona amb
una planta de deixalleria subcomarcal.
SEGON: Instar al Govern d’Almacelles a crear una Comissió de Medi
Ambient, presidida per l’Il·lustríssim Alcalde d’Almacelles, amb dos
representants de cada Grup Municipal, amb l’objectiu d’estudiar el lloc de la
ubicació de la planta, l’explotació de la mateixa, així com la forma de
participació dels municipis de la zona.
TERCER.Segrià.

Donar trasllat de l’acord del Ple al President Comarcal del

El Sr. Alcalde manifesta que fa dos anys va sortir una normativa, segons la
qual a Almacelles li corresponia una deixalleria, degut al fet de ser Municipi
de més de 5000 habitants, assenyalant que segons manifestacions del Sr.
Massot de Medi Ambient, aquesta es portarà a terme durant l’any 1998.
Així mateix considera el Sr. Alcalde, que no és el Consell Comarcal, tal com
diu la moció, on cal adreçar-se per el tema de la deixalleria, sinó al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Finalment el Sr. Alcalde
considera que per aquests motius cal dubtar de la necessitat de sotmetre a
votació la moció.
Pren la paraula el regidor Sr. Josep Ibarz, manifestant que arran de l’últim ple
es va reunir amb membres del govern Comarcal i se li ha confirmat que la
deixalleria es farà a l’any 1999, és per això que considera que cal mantenir la
moció, rectificant-la en el sentit de demanar que s’acceleri la construcció per
1998, atès que el problema és actual.
El Sr. Alcalde contesta que no es cansarà de lluitar per la deixalleria, si be
assenyala que per Llei li correspon al Municipi no a la Comarca.
El regidor Ramon Prats, fa constar que Almacelles ha de disposar d’una
deixalleria on es recullin solament les seves pròpies deixalles i no la de les
viles del costat, i per això vol votar en contra de la moció.
El portaveu d’ERC, pregunta quins tipus de material es pot dipositar en una
deixalleria, contestant el Sr. Alcalde que suposa que es recolliran portes,
neveres, olis cremats, ferralla, etc. El regidor Sr. Miquel Querol, contesta

dient que els olis cremats no aniran a la deixalleria, atès que ja els passen a
recollir pels garatges.
El portaveu d’ERC, manifesta que el seu grup ha estudiat darrerament el
tema, i considera que cal que ens quedem solament les nostres deixalles,
proposant que es refaci la moció en aquest sentit. Afegeix també que si en la
nostra deixalleria hi hagués d’haver abocaments d’altres Municipis, caldria
exigir a aquests algunes contrapartides.
El regidors Sr. Ibarz, considera que l’idea de no acceptar altres deixalles és
insolidària, perquè Almacelles també viu dels altres municipis.
Per altra banda, manifesta que actualment no tenim abocador i que si un agent
troba algú que aboqui runa el pot multar.
Sotmesa a votació la moció és desestimada per 7 vots en contra del PSC, ERC
i 3 vots a favor dels regidors de CIU i IC-EV
14.- DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents decrets per assabentar als reunits:
Núm. 42/97 sobre la convocatòria en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
pel dia 13 de novembre de 1997.
Núm. 43/97 sobre l’adjudicació per procediment de negociat sense publicitat
de les obres de calefacció i aigua calenta sanitària al Pavelló polisportiu i
Camp de Futbol a INSTAL·LACIONS JORFE.
Núm. 44/97 sobre les subvencions pels projectes de les diferents accions a la
direcció General d’Ocupació del Departament de Treball.
Núm. 45/97 sobre la designació dels lletrats Josep L. Rodríguez Garcia i
Josep Lluís Rodríguez Ros per tal de defensar a l’Ajuntament, al judici
314/97.
Núm. 46/97 sobre la designació dels lletrats Josep L. Rodríguez Garcia i Josep
Lluís Rodríguez Ros per tal de defensar a l’Ajuntament, al judici 411/97.
Núm. 47/97 sobre l’aprovació del projecte d’urbanització parcial dels C/s Sant
Roc i Maragall (entre Batlle Simó i Mossèn Jacinto Verdaguer) i C/ Cervantes
(entre C/ Sant Roc i Melcior de Guàrdia).

Núm. 48/97 sobre la convocatòria en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
pel dia 18 de desembre de 1997.
15.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Joan Colom, pregunta si estan controlades unes obres que es fan
prop del camí vell de Sucs.
Contesta el regidor Sr. Miquel Abella, que ja n’està assabentat.
El regidor Sr. Miquel Querol pregunta si es pensa fer ús de l’oferta de la
Direcció General de Medi Ambient, per restaurar boscos amb plantació
d’arbres. El Sr. Alcalde contesta dient, que si falten arbres se’n demanaran.
El Sr. Querol considera que val la pena racionalitzar els boscos. i demanar que
s’esporguin El Sr. alcalde fa constar que a l'iniciar aquesta legislatura hi havia
llenya produïda en esporgar els pins i que no es va recollir, malgrat les queixes
del veïns, considerant que per fer-ho així no cal esporgar.
Així mateix pregunta el regidor Sr. Miquel Querol, en quines condicions s’ha
fet la cessió d’una parcel·la per a la instal·lació d’una planta de tractament de
purins. El Sr. Alcalde contesta dient que no s’ha fet la cessió i solament s’ha
dit que hi ha una parcel·la disponible. El Sr. Querol assenyala que és
convenient que al fer la cessió ens assegurem que es portarà a terme la
instal·lació i es complirà l’objectiu de la cessió.
Finalment pregunta el Sr. Querol, quina aportació faran els veïns del camí
d’Esplús per l’obra del nou enllumenat. El regidor Miquel Abella contesta
que aportaran el 70%, segons els convenis signats, a l'igual que tots els altres
veïns d’altres zones afectades per a la instal·lació de nous punts de llum.
Acte seguit l’Alcaldia concedeix la paraula al regidor Sr. Josep Ibarz que fa les
següents intervencions:
1.a.-Pregunta quin tracte s’ha fet amb el Sr. Novell, per tal de conrear la finca
municipal que termeneja amb la seva situada al camí d’Alguaire. El Sr.
Alcalde contesta dient que està en tràmit el contracte d’arrendament de la finca
a l’igual que en altres casos, si bé probablement, es convocarà subhasta per la
venda de la finca.

2. Pregunta si es pot fer gestions per treure la runa de l’abocador prop de la
potabilitzadora. El regidor Sr. Miquel Abella contesta que això ho està fent el
contractista de la variant.
3.- Repetint una pregunta formulada en el Ple de setembre, manifesta el Sr.
Ibarz,
que hi ha trencadissa de vidres al peu dels contenidors, i especialment en el del
carrer del Carme, demanant la seva neteja, atès el perill que això suposa.
Acte seguit el Sr. Alcalde concedeix la paraula al portaveu d’ERC Sr. Jaume
Arcaya que fa les següents intervencions:
Manifesta que ha rebut una carta de l’Associació de les Mestresses de Casa,
demanat suport per adquirir un local o arrendar-lo i pregunta si l’Ajuntament
té alguna posició sobre això, tot seguit el Sr. Alcalde contesta dient que es va
oferir en venda un local i donada la manca de consens no s’ha tirat endavant.
El regidor Sr. Arcaya, fa constar que no coneixia aquest fet al no constar en
l’acta de la Comissió de Govern. El Sr. Alcalde assenyala dient que no s’ha
fet divulgació al comprovar que es tractava d’una operació no rendible.
Finalment pregunta si és cert que s’ha autoritzat tancar vehicles dels carrers
que s’estan urbanitzant en el local municipal, adquirit recentment, al peu de la
Rambla. El Sr. Alcalde contesta, afirmant que se’ls autoritza a tancar els
vehicles mentre durin les obres. Demana el Sr. Arcaya que es faci el mateix
respecte als veïns dels nous carrers que s’urbanitzen, contestant el Sr. Alcalde
que així es farà mentre no s’enderroqui el local.
No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent 2/4 d’onze de la
nit, aixecant-se la present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

