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En Almacelles, essent les vint-i-una trenta hores del dia indicat a l'encapçalament,
sota la Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels
Regidors assenyalats més amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari,
amb l'assistència del Secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a
la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15
D’ABRIL 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 a la resta del contingut de
l’acta.
1a.- En el punt 7, respecte a la moció de CiU per enfortir l’esport català Federat de
competició, caldria substituir el paràgraf on hi diu: “a continuació pren la paraula
el portaveu del grup PP qui manifesta que Gran Bretanya està formada per diferents
Estats...” pel paràgraf següent: a continuació pren la paraula el portaveu del grup
PP qui manifesta que Gran Bretanya està formada per diferents nacionalitats “.

2a. En el capítol de precs i preguntes la primera de portaveu de CiU, es podria
substituir pel següent redactat:
1a. El portaveu de CiU, pregunta per quin motiu es va autoritzar de tallar el til·ler
del pati de les monges si de moment no s’ha de fer cap obra.
El portaveu del PSC respon preguntant al portaveu de CiU, si havia vist com estava
l’arbre, contestant aquest afirmativament. Acte seguit el portaveu de PSC manifesta
que hi havia una branca que tocava l’edifici, contestant el portaveu de CiU que això
no era cap problema atès que l’edifici ha d’anar a terra i al seu criteri es podria
posar en aquell indret bancs i gronxadors, aprofitant l’ombra, donat que de moment
no s’hi fa res..
Intervé novament el portaveu del PSC manifestant que botànicament, tant el til·ler
com la palmera, segons l’informe d’un perit del col·legi d’enginyer tècnics
agrònoms, no tenia cap tipus d’importància, essent molt car el trasplantament
d’aquests.
Igualment s’acorda rectificar l’explicació del resultat de la votació pel que fa al
punt núm. 7 de l’ordre del dia de l’acte anterior, que quedarà com segueix:
“Sotmesa a votació la moció és desestimada per 8 vots en contra dels representants
del PSC i PP. Votaren a favor els representats de CIU i IC-EV, ERC.
Igualment s’acorda per unanimitat que es detalli sempre quin són els representants
que voten a favor i en contra de les propostes.
2APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE
DRENATGE I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CENTRAL DEL NUCLI
AGREGAT “LA SAIRA”.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vista la memòria valorada redactada pel Sr. Domingo Bandrés Lacambra, titulada
“Memòria valorada de drenatge i pavimentació del carrer central del nucli agregat
La Saira”, de data abril de 1997.
Atesa la conveniència de portar a terme l’obra per tal de dotar del servei urbanístic
que manca, tant necessari pel desenvolupament general de la zona.
Vist el que disposa l’article del Decret 179/85 de 13 de juny que aprova el
Reglament d’obres dels ens locals, article 37.

Es proposa als reunits, ratificar l’acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de
1997 i per tant acordar el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la memòria valorada anomenada “memòria
valorada de drenatge i pavimentació del carrer La Saira”, redactada pel Sr.
Domingo Bandrés, arquitecte Tècnic, de data abril de 1997, amb un pressupost
total d’execució per contracta de 5.721.759,- pessetes
SEGON: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies, a fi de que es
puguin presentar les al·legacions que es creguin adients, quedant aprovat
definitivament si es certifica la manca d’aquestes.
En la fase de deliberació el portaveu de CIU, pregunta si s‘ha solucionat el tema de
les aigües residuals, manifestant el Sr., Alcalde que això ho solucionarà cada casa
pel seu compte i que l’aigua de la pluja del carrer abocarà cap a el terme de
Torrefarrera.
Finalment comenta que probablement es faran contribucions especials per la
financiació de l’obra.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.
3.- DETERMINACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que l’article 13.5 del ROF determina que el Ple de la Corporació fixi les
indemnitzacions dels membres de la Corporació en la quantia i condicions que es
creguin adients.
Vistos els informes obrants en l’expedient es proposa als reunits el següent:
Abonar, als membres de la Corporació i personal corporatiu, la indemnització per
quilometratge a raó de 38 pessetes Km., tal com s’ha assenyalat per la Generalitat,
la Diputació i el Consell comarcal.
El portaveu de CIU pregunta que vol dir la proposta a l’assenyalar que es pagarà
als membres i personal corporatiu, contestant el Sr. Alcalde que haurà de cobrar
aquell que hagi de sortir de la Vila i que tothom haurà de cobrar les seves despeses
per quilometratge o si no s’hauria de fer servir taxi.

El portaveu de CIU fa constar que entén que si el preu es a 38 pessetes Km. deu ser
per que el personal no té cap altre manera de compensació.
Sotmesa la proposta a votació es aprovada per 9 vots a favor dels representants del
PSC, PP i ERC i 4 abstencions dels representants de CIU i IC-EV.
4.-CONTRACTACIÓ PER CONCURS DE LES OBRES DE CALEFACCIÓ
DE LA CASA DE LA VILA I DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
Atès l’expedient de contractació de tramitació ordinària per a la realització per
procediment obert, mitjançant la forma de concurs de les obres de calefacció de la
Casa de la Vila i de l’Ajuntament d’Almacelles.
Atès que el projecte tècnic fou aprovat per resolució del Ple de data 15 d’abril de
1997, i redactat el plec de clàusules administratives, amb consignació suficient en
la partida 623.01 del pressupost vigent i emesos els informes de Secretaria i
Intervenció, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar el Plec de Clàusules administratives, disposant la seva
exposició durant el termini de vuit dies en el Butlletí Oficial de la Província per a
que es puguin presentar les reclamacions pertinents, que seran resoltes en el seu cas
per l’Alcaldia.
SEGON: Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a la
partida 623.01del pressupost vigent i disposar l’apertura del procediment
d’adjudicació, convocant el concurs per a l’adjudicació de les obres de calefacció
de la Casa de la Vila i de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb allò que disposa
el projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic elèctric Francesc Enrich i Arqué, i
el Plec de Clàusules administratives que s’aproven en aquesta resolució, i que es
consideraran part integrant del contracte.
TERCER: Al mateix temps, dins el termini d’exposició del Plec de Clàusules
s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la Província, si bé la licitació
s’aplaçarà quan s’escaigui necessari en el supòsit que es formulin reclamacions
contra el Plec de Condicions.
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA
MODIFICACIÓ DEL MARC LEGAL ACTUAL PER TAL DE FOMENTAR

L’AVANÇ DE L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ EN TOTS ELS ÀMBITS
SOCIALS DEL MUNICIPI.
Es dóna lectura de la següent moció:
“Atès que es constata unànimement que, si bé ha millorat de manera notable -però
desigual- el coneixement del català arreu dels territoris dels Països Catalans el seu
ús està en retrocés.
Atès que en moltes de les àrees de la vida quotidiana el català no és l’eina bàsica en
el comerç, l’etiquetatge, manuals d’electrodomèstics; en les indústries del lleure i la
cultura, la premsa, la ràdio, la televisió i el cinema; el món acadèmic, les revistes
científiques, les tesis de treball o recerca, la informàtica, entre d’altres exemples.
Atès a la dificultat d’avançar cada cop més en l’actual procés de normalització
lingüística, és del tot indispensable revisar els antics objectius polítics d’aquest
procés i proposar-ne de nous, de més abast, i que puguin donar resposta a les noves
circumstàncies socials i polítiques.
Atès que junt amb el desenvolupament d’un marc legal convenient que possibiliti
l’ús social i institucional de la llengua catalana, és del tot convenient el
manteniment de totes les seves varietats dialectals que conformen la seva unitat
com a signe inequívoc de la seva vitalitat.
DEMANA:
Primer, que l’Ajuntament d'Almacelles es posicioni a favor de la modificació del
marc legal actual per tal de fomentar l’avenç de l’ús social del català en tots els
àmbits competencials del seu municipi.
Segon, davant l’ús partidista que fan algunes formacions polítiques en el tema de
les varietats dialectals duent a terme maniobres segregacionistes, especialment al
País Valencià i en menor grau a les Illes Balears, és del tot convenient que
l’Ajuntament d'Almacelles reconegui públicament la unitat de la llengua catalana
dins l’àmbit de tots els Països Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
Tercer, adherir-se a les manifestacions que arreu de Catalunya es fan per demanar
la normalització de l’ús del català així com la Campanya iniciada per la Plataforma
per la llengua “Volem viure plenament el català”.

Quart, instar al Parlament de Catalunya a impulsar iniciatives que permetin
superar l’actual marc legal, avançant en l’extensió de l’ús social del català i que
permeti els mecanismes necessaris per garantir que això sigui possible.
Cinquè, traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya.
En defensa de la moció el Sr. President concedeix l’ús de la paraula al regidor
Josep Ibarz, que fa esment de la situació crítica de la llengua catalana considerant
que hi ha traves a la unitat del Català, assenyalant que si ningú qüestiona la unitat
de la llengua espanyola, tampoc es pot qüestionar la unitat de la llengua catalana.
Per acabar diu que Lleida ciutat va jugar un paper important en la conquesta de
València, i barris com el de Sant Martí es van buidar per repoblar aquelles terres.
Pren la paraula el portaveu del PP el qual manifesta que al seu criteri no està en
retrocés el coneixement de la llengua catalana, considerant que si el dir “Països
Catalans” volem dir les Illes Balears, els catalans no som qui per imposar als demés
ciutadans de Catalunya que viuen en altres Comunitats Autònomes que han de
parlar o com han de parlar.
Finalment donada la falta de rigor de la moció i la poca precisió al delimitar l’àmbit
geogràfic en el punt segon de la moció que per exemple exclou Torrevieja que
pertany al territori Valencià, manifesta que el seu grup votarà en contra.
El portaveu d’ERC manifesta que tots sabem qui som i on anem i afirma que la
llengua és una. Altrament considera que el problema el tenim a casa atès que no
creiem el que som i el que tenim. Per finalitzar assenyala que recolzaran la
proposta.
Pren la paraula el Sr., Alcalde President assenyalant que la dignitat i la catalanitat
la portem al cor, avançant que el seu grup no entrarà en temes que són del Congrés
o del Parlament.
Sotmesa a votació la moció es desestimada per 8 vots en contra dels representant
del PSC i del PP i 5 vots a favor dels representant de CIU, IC-EV i ERC.
6.- MOCIÓ DEL CIU, PER LA RETIRADA DE CIRCULACIÓ DELS
EXEMPLARS DE LA NOVA MONEDA DE 50 PESSETES.
Es dóna lectura de la següent moció:

“Atès que l’Estat ha posat en circulació una nova moneda de 50 pessetes amb la
imatge de Felip V.
Atès que crèiem que és una provocació per part de l’Estat, el qual pretén
revaloritzar la figura d’un rei espanyol que annexionà Catalunya per la força de les
armes i que representa l’Espanya més fosca i intransigent.
Atès que Felip V suposa el centralisme més uniformitzant i negador d’identitats,
institucionalitzat pel Decret de Nova Planta pel que s’abolien totes les llibertats de
Catalunya.
DEMANA,
Primer, Instar al govern espanyol a retirar de circulació aquests exemplars, perquè
“la construcció d’un Estat plurinacional ni pot edificar-se sobre símbols que
representen un model esgotat i que atempten contra la dignitat elemental del poble
de Catalunya”.
Segon, Que l’Ajuntament d'Almacelles s’adhereixi a les manifestacions i actes de
desgreuge que en motiu d’aquest tema es realitzin arreu del principat.
Tercer, Traslladar aquesta moció a les Corts Generals de l’Estat i al Parlament de
Catalunya.
En defensa de la moció intervé el representant de CIU Sr. Josep Ibarz qui manifesta
que tots sabem quin rei va ser Felip V i fa al·lusió acte seguit al fet que a l’any
1707, quan les seves tropes van conquerir Lleida, van passar a ganivet, a l’edifici
del Roser, a 7.000 patriotes catalans, a part dels saquejos que es van portar a terme i
finalment afegeix que s’apoderà de la Catedral per destinar-la a les seves tropes,
entre altres fets negatius. Per acabar fa una crida a la dignitat nacional del regidors,
sol·licitant que si no voten a favor al menys s’abstinguin de votar.
Pren la paraula el portaveu del PP, fent al·lusió al fet de que la proposta diu, que el
posar en circulació la moneda “es una provocació per part de l’Estat”. Acte seguit
assenyala que l’Estat som tots i que si es volen referir al Govern que ho diguin així.
En segon terme assenyala que no ha estat imposada pel PP, si no que està dintre
d’una sèrie de monedes dels Borbons, iniciada en l’any 1995, essent ministre
d’Hisenda el Sr. Solves en un moment en que CIU recolzava al PSC.
En segon lloc assenyala, que no és tema dels Ajuntaments analitzar la política de la
fabrica de Moneda i Timbre i pel que fa a l’anàlisi Històric de la figura de Felip V,

manifesta que aquest és un tema controvertit, assenyalant que l’esmentat Rei va
dictar el Decret de Nova Planta suprimint molts del Drets de la Corona CatalanoAragonesa; va impulsar la creació dels mossos d’esquadra, la creació del Parc de la
Ciutadella, seu actual del Parlament de Catalunya. Així mateix va suprimir molts
dels drets dels nobles feudals.
Acte seguit intervé el regidor Sr. Ibarz, preguntant al portaveu del PP si sap de
perquè del Parc de la Ciutadella... perquè es va construir? Igualment assenyala que
va suposar la destrucció de la totalitat del barri de la Ribera.
Pren la paraula el portaveu del PP manifestant que al seu criteri les figures
històriques no han de ser causa de debats superflus al present, si no, per aprendre
dels seus encerts i no caure a les seves errades.
Últimament fa constar que una figura de fa tres-cents anys no pot ser analitzada
amb les perspectives actuals, afegint que el seu grup per aquestes raons, voten en
contra.
Pren la paraula el portaveu d’ERC, qui manifesta que a vegades sembla que CIU
tingui una doble personalitat. Fa constar que el seu grup està d’acord amb la moció,
però vol destacar que fa quinze dies es va muntar una festa en favor del ciutadà
Joan Carles, Borbó descendent de Felip V, cap dels qual ha estat votat, cosa que no
lliga prou bé amb l’actual moció. Afegeix l’esmentat regidor que cal que juguem a
tot o a no res, i que si es vol buscar la justícia per Catalunya hem de ser més
conseqüents i fer força allà on calgui. Finalment assenyala que el seu grup votarà a
favor.
Pren la paraula, acte seguit, el regidor Sr. Ibarz realçant la importància de
considerar els fets històrics.
Acte seguit, el portaveu del PP adreçant-se al Sr. Ibarz manifesta que hem d’anar
endavant no endarrera.
Actes seguit, el Sr. Alcalde fa constar que al seu criteri no es competència dels
Ajuntaments la matèria objecte de la moció. Afegint que per aquest motiu, el seu
grup votarà en contra. El regidor Sr., Ibarz demana la paraula. El Sr. alcalde
contesta que ja s’ha deliberat sobradament sobre l’assumpte.
En la fase de votació la moció es desestimada per 8 vots en contra dels
representants del PSC i PP i 5 vots a favor dels representats de CIU i IC-EV i ERC.

7.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS PER FINANÇAR LES OBRES DEL PLA
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA ANY 1997.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que el Pla d’obres i serveis de Catalunya de l’any 1997, inclou les següents
obres:
.
Programa general núm. CG- 1997/0400-PG Corporació local d’Almacelles. Títol:
Urbanització del carrer de la República Argentina (entre els carrers de Sant Jordi i
Estació).
Programa General núm. CG-1997/0401-PG. Corporació local d’Almacelles. Títol:
Urbanització del carrer Sant Quilis (entre carrer Balmes i carrer Sant Pere).
Atesa la conveniència de completar les Bases d’execució del Pla, es proposa:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar les
obres descrites.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
per a que les obres s’executin amb normalitat i designar a la persona següent:
Director facultatiu de les obres: Sr. Domingo Bandres Lacambra, Arquitecte
Tècnic amb núm. de col·legiat 257.
QUART: Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
El portaveu del CIU manifesta que votarà a favor, si bé vol manifesta que es podria
aplicar la subvenció d’una altra manera.
El portaveu d’IC-EV fa constar que el seu Grup s’abstindrà de votar.
El portaveu d’ERC manifesta que segurament el seu Grup hauria destinat a altres
coses la subvenció però creu que s’ha d’acceptar la proposta.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per onze vots a favor dels representant
del PSC, ERC, CIU i PP i dos abstencions del grup d’IC-EV.

8.-CESSIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
D’UN SOLAR , SITUAT EN EL CARRER MELCIOR DE GUÀRDIA PER
DESTINAR-LO A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES VPO.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès el procediment iniciat per cedir l’Ajuntament a la Fundació privada Família i
Benestar Social d’un terreny de 1470 m2., i segons recent medició 1401,40 m2.,
destinat a la construcció d’habitatges de protecció oficial i atès que l’expedient es
troba complert, donat que consten els documents exigits per l’art. 49 del Reglament
del Patrimoni de l’Ens Locals.
Atès que s’ha justificat que la finalitat perseguida per la cessió suposa un interès
social que facilitarà l’adquisició d’habitatges a un preu assequible per als habitants
del nostre terme.
Vistos els articles 79.2 del Text Refós de Règim Local i l’article 49 de la Llei de
Patrimoni de l’Ens Locals i un cop examinat l’informe de Secretaria, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Cedir gratuïtament a la Fundació privada, sense ànim de lucre,
anomenada Família i Benestar Social el solar propietat de l’Ajuntament ubicat en el
carrer Melcior de Guàrdia de 1470 m2., i segons recent medició 1401,40 m2.,
qualificat com a bé patrimonial, i destinat exclusivament a la construcció
d’habitatges de protecció oficial.
Descripció del solar: terreny anomenat 4A, que actualment té la condició de solar,
de forma rectangular, en el terme d'Almacelles, partida darrer els Horts o Aubachs.
Té una superfície desprès d’una segregació efectuada de 1470 m2., i segons recent
medició 1401,40 m2., Llinda al Nord actualment per línia de 49 metres amb el
carrer de Melcior de Guàrdia; al Sud amb línia de 49 metres amb parcel·la 3A de la
Sra. Adela Torres i Buenventura Purroy i parcel·la 4B dels Germans Paris Roca,
actualment adquirida pel Ajuntament d'Almacelles per destinar-la a vial; a l’Est
actualment en línia de 30 metres, i segons recent medició 28,60 m2., amb porció
segregada d’aquesta i adquirida per l’Ajuntament d'Almacelles; a l’Oest actualment
en línia de 30 metres,i segons recent medició 28,60m2., amb la carretera de Sucs
mitjançant zona verda.
La construcció dels habitatges, d’acord amb el conveni signat amb l’esmentada
Entitat, amb data 4 de novembre de 1996, s’haurà d’iniciar dintre d’un termini

màxim de tres mesos a partir del moment que s’hagi formalitzat la cessió del
terreny i s’hagi atorgat la pertinent llicència d’obres o concedit el crèdit d’acord
amb les condicions establertes en el RD 2190/95 de 28 de desembre.
El termini màxim d’execució de la construcció serà de divuit mesos, a confirmar
amb l’empresa constructora.
SEGON.- El compliment dels termes fixats en el conveni de data 4 de novembre
de 1996 condiciona aquesta cessió.
Així mateix, en el cas de que el bé cedit no es destini a l’ús previst revertirà
automàticament de ple dret al Patrimoni de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 50
del Patrimoni d’Ens Locals.
TERCER.- L’expedient es sotmetrà a l’exposició pública pel termini de 30 dies a
fi que es puguin presentar les al·legacions que s’estimin convenients, donat compte
al Departament de Governació de la Generalitat. En cas que no es produeixin
al·legacions quedarà aprovat definitivament.
QUART.- Es faculta al Sr. Alcalde Manuel Visa Purroy, a fi de que en
representació de l’Ajuntament signi l’escriptura pública de la cessió un cop
transcorregut els quinze dies hàbils a que fa referència l’art. 165. 2. de la Llei de
basses de Règim Locals sense que el Departament de Governació hagi requerit a
l’Ajuntament expressant la normativa que consideri infringida.
El portaveu de CIU fa constar que igual que en la proposta inicial sobre aquest
tema no votaran a favor perquè en aquest solar s’havia d’instal·lar una Residència
subvencionada al 100%.
Prega també que si es tira endavant la cessió i l’obra, es faci el possible per que els
empresaris i treballadors puguin ser del poble. Per aquest motiu el seu grup
s’abstindrà de votar.
El portaveu d’IC-EV fa constar que el seu grup s’abstindrà tal com es va dir en el
seu dia atès que al seu criteri calia adoptar un altre tipus de construcció d’habitatge.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representants del
PSC, ERC, i PP i amb 4 abstencions dels representants de CIU i IC-EV.
9.- APROVACIÓ INICIAL DEL CARRER LA PAU (TRAM COMPRÉS
ENTRE ELS CARRERS AVENIR I LES GARRIGUES).

Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el projecte redactat pel Sr. Domingo Bandrés Lacambra, titulada “Projecte
d’urbanització Carrer La Pau (entre els carrers d’Avenir i Garrigues)” de data
febrer de 1995.
Atesa la conveniència de portar a terme l’obra per tal de dotar dels serveis
urbanístics, que es troben molt deficients, i en alguns casos és pràcticament
inexistent. Tenint en compte que el carrer La Pau, en el tram compres dins les
Cases Barates (entre els carrers Mossèn Alexandre i l’Avenir), va ésser executada
l’any 1993, es considera molt important la realització del tram compres en el
present projecte per tal de poder connectar-lo i completar, d’aquesta manera, el
carrer esmentat i deixar la zona completament rematada urbanísticament.
Vist el que disposa l’article 64 del Decret Legislatiu 1/90 del 12 de juliol.
Es proposa als reunits, i per tant acordar el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització carrer La Pau (entre els
carrers l’Avenir i Garrigues)”, redactada pel Sr. Domingo Bandrés, arquitecte
Tècnic, de data febrer de 1995, amb un pressupost total d’execució per contracta de
8.599.058,- pessetes
SEGON: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies, a fi de que es
puguin presentar les al·legacions que es creguin adients, quedant aprovat
definitivament si es certifica la manca d’aquestes.
El portaveu de CIU pregunta que passarà amb les clavegueres del carrer La Pau,
contestant el regidor Miquel Abella que n’haurà una de sola i més ampla. El
portaveu de CIU assenyala que el seu grup votarà a favor, atès que és una obra que
cal tirar endavant.
El portaveu d’IC-EV fa constar que el seu grup votarà a favor i assenyala que el
tram del projecte redactat hi ha de dir “entre els carrer Anna Minguell i Les
Garrigues”.
El portaveu d’ERC fa constar que el seu grup votarà a favor seguint la seva línia
d’urbanitzar carrers, cosa que sempre ha recolzat el seu grup.
En la fase de votació la proposta s’aprova per unanimitat.

10.- DESIGNACIÓ D’UN REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el Reglament de Règim intern del Consell Escolar Municipal aprovat pel Ple
del Consell de data 22 de març de 1991 que el seu art. 6è, proposa quatre membres
representants de l’Administració Municipal elegits pel Ple.
Atès que recentment ha acceptat el càrrec de regidora na Montserrat Bendicho
Casañé que tindrà delegada l’àrea d’ensenyament. Vistos els informes obrants en
expedient i el que disposa el decret 404/87 del 22 de desembre, es proposa als
reunits designar, regidora representant en el Consell Escolar Municipal a la
regidora esmentada, en substitució de la Regidora Lourdes Ferrer Roca, que ha
cessat en el càrrec.
El portaveu de CIU fa constar que, tot i no tenint res en contra de la designació de
la regidora com a representant, el seu grup votarà en contra al considerar que en el
Consell Escolar Municipal, tal com es va dir, hi havia d’haver representació de tots
els partits polítics.
Els portaveus d’IC-EV i ERC manifesten que els seus grup s’abstindran de votar.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels representants del
PSC i PP, amb dos vots en contra dels representants de CIU i 3 abstencions dels
representants d’IC-EV i ERC.
11.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ LA PAU (Tram comprés entre els
carrers Avenir i 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 “Urbanització del C/. La Pau (tram comprès entre els carrers
Avenir i Les Garrigues)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.

Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1
de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ La Pau (tram comprès entre els carrers Avenir i 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 la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst i suportat de l'obra es fixa en 8.911.225 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 6.237.858 pessetes,
equivalents al 70% dels cost de l’obra. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i
practicant les liquidacions que procedeixin.
c) L’aportació municipal serà del 30% del cost suportat, equivalent a 2.673.367
pessetes.
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: Exposar l'expedient a informació pública en el taulell 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 deuran
satisfer o les quotes assignades.
El portaveu de CIU assenyala que votarà en contra, atès que estan d’acord en
arranjar el carrers però consideren que el repartiment dels costos havia de ser al
50%.
El portaveu d’IC-EV manifesta que el seu grup votarà en contra.
El portaveu d’ERC manifesta que el seu grup votarà a favor, perquè encara que no
els satisfà plenament és un moment adequat per aplicar als propietaris afectats el
percentatge que es proposa, atès que hi ha molta necessitat de fer carrers.
Sotmesa a aprovació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels representats de
PSC, ERC i PP i 4 vots en contra dels representants de CIU i IC-EV.
12.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE “REFORMA I REMODELACIÓ DE L’EDIFICI PITÀGORES”
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que el Ple Municipal de data 15 d’abril de 1997, va aprovar inicialment el
projecte de “Reforma i Remodelació de l’Edifici Pitàgores”.
Atès que un cop exposat al públic l’expedient, inserció en el BOP de data 8 d’abril
de 1997 i en els taulell de edictes, com no s’ha presentat cap tipus d’al·legacions
als respecte.
Vist el que disposa l’art 38 i concordants del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis, aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny, es proposa als reunits l’adopció
dels següents acords:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte de “Reforma i Remodelació de
l’Edifici “Pitàgores” redactat pel Arquitecte Miquel Torruella Molet de data febrer
de 1997 per un import d’execució de contracta de 59.462.066,-pessetes.
SEGON: Publicar aquest acord en el B.O.P.
El Sr.Alcalde President sotmès a la consideració dels reunits la conveniència de
deixar fora de l’ordre del dia aquesta proposta per tal de millorar el seu estudi, cosa
que els reunits aproven.

13.-VERIFICACIÓ D’APROVACIÓ L’ACORD PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT
PER A L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE L’ENTORN DEL CAP,
SEGUINT ELS CRITERIS DE LA COMISSIÓ D’URBANISME DE LLEIDA
DE 5 DE MARÇ DE 1997.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que la Comissió d’urbanisme de Lleida de 5 de març de 1997 va resoldre
suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament d'Almacelles, per a l’ordenació urbanística de l’entorn del Cap
condicionat aquesta a la incorporació de determinades prescripcions.
Atès pel que fa a la prescripció primera sobre la delimitació de la unitat d'actuació
núm. 3, s’ha comprovat que l’esmentada unitat d’actuació es va aprovar
definitivament per acord del Ple de data 4 de setembre de 1987, amb l’assabentat de
la Comissió Provincial d’urbanisme data 28 d’octubre de 1997, segons informe de
l’arquitecte Lluís Guasch Fort de data 22 d’abril de 1997, quedant per tant
complerta aquesta prescripció.
Atès que en relació a la prescripció segona es va resoldre igualment en expedient
de reparcel.lació esmentat en el paràgraf anterior.
Atès que per justificar el que s’ha dit l’Ajuntament trametrà còpia del projecte de
reparcel.lació abans referenciat.
Vistos els informes tècnics i jurídics obrants en expedient, es proposa als reunits:
PRIMER: Considerar acomplides les prescripcions de la Comissió Provincial
d’Urbanisme per les raons i justificacions esmentades, fem tramesa a aquesta de
l’informe de l’Arquitecte redactor de la modificacions de Normes Lluís Guasch
Fort de data 22 d’abril de 1997 i la documentació relativa a l’aprovació del projecte
de reparcel.lació voluntària de la unitat d’actuació núm. 3 .
SEGON: Sol·licitar novament, de la Comissió Provincial esmentada, que
procedeixi a la aprovació definitiva de la modificació de Normes subsidiàries de
referència.

El portaveu de CIU, manifesta que votarà en contra pels mateixos motius que va fer
constar en un altre Ple que es va resoldre sobre aquest tema
El portaveu d’ERC fa constar que votarà a favor igual que la darrera vegada que es
va tractar aquest tema, clarificant que es l’única vegada que aprova una modificació
puntual atès que es tracta d’un cas concret i específic que té una determinada
prioritat.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representants de
PSC, ERC i PP, i 4 vots en contra dels representants de IC-EV i CIU.
14.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ
COMPRESA PER L’ILLA DEFINIDA PELS CARRERS GARCIA
MORATO, SANT JORDI, SEGRIÀ I LA NOGUERA.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme de data 14 de juliol de
1982 es van aprovar definitivament les Normes Subsidiàries de Planejament
d’Almacelles que disposen que la zona de referència estarà classificada com a sòl
urbà d’actuació directa, CLAU-4.
Atès que d’acord amb l’article 167.3 del Decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol que
preveu l’execució per àrees o unitats d’actuació, s’ha procedit a delimitar l’àmbit
de la Unitat d’Actuació adient mitjançant acord de Ple d’aquesta mateixa data, que
es tramita de forma simultània, estant previst desenvolupar la unitat pel sistema de
cooperació.
Atès que la unitat d’actuació de referència té una superfície de 3.429,26 m2 dels
quals 1.988,40 corresponen al sòl susceptible d’aprofitament privat i 1.440,86 m2 a
sistemes de cessió obligatòria i gratuïta.
Atesa la conveniència de dur a terme la urbanització de l’esmentada unitat
d’actuació per tal de completar el teixit urbà millorant l’oferta de parcel·les
residencials i perllongar el c/ Segrià cosa que facilitarà l’accés a la zona Nord de la
vila pel camí d’Alguaire.
Atès que, amb caràcter previ a la urbanització d’aquest àmbit, procedeix portar a
terme la seva reparcel.lació per realitzar la justa distribució de beneficis i càrregues

entre els propietaris afectats, situant l’aprofitament en zones aptes per l’edificació i
cedint a l’Ajuntament els vials de cessió obligatòria i gratuïta.
Atès que per acord de Ple 31 de gener de 1997, es va aprovar inicialment el
projecte de reparcel.lació que a continuació es dirà.
Atès que un cop exposat al públic mitjançant edicte insertat en el BOP de data 22
de febrer de 1997, s’han examinat les al·legacions presentades i principalment s’ha
constatat l’existència d’errades substancials en el projecte de reparcel.lació, entre
les quals podem citar:
- Anomenar carrer Ntra. Sra. de Montserrat on hi havia de dir carrer Garcia Morato
.
- Rectificar la identificació dels propietaris de la finca núm. 2 i els seus
corresponents drets.
- Variar lleugerament l’àmbit reparcel.lable, pel que fa al costar Oest, com a
conseqüència de les dimensions rectificades de les finques subjectes a expropiació
que termenejen amb l’àmbit reparcel.lable.
Atès que s’ha presentat un nou document tècnic que recull la reparcel.lació
esmentada redactat pel arquitecte Lluís Guasch Fort de data abril de 1997, el qual
rectifica les errades esmentades.
Vist el que disposa els articles 147 del RD legislatiu 1/90 de 12 de juliol que refon
els textos vigents a Catalunya en matèria urbanística, en combinació amb l’article
71 del Reglament de gestió urbanística i els informes obrants en l’expedient.
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Declarar iniciat l’expedient de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació
compresa entre els carrers Sant Jordi, Garcia Morato, Segrià i la Noguera fins al
límit del sòl urbà.
SEGON: Publicar l’inici de l’expedient de reparcel.lació en el Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de més difusió. Aquest acord es notificarà,
individualment, a tots els propietaris inclosos en aquest àmbit, i es tramitarà
l’expedient d’acord amb els articles 64 i 147 de la Refosa Catalana en matèria
urbanística.
TERCER: Sol·licitar del Registre de la Propietat certificació de la titularitat i
càrregues de les finques afectades, incloses en la Unitat d’Actuació i procedir a
sol·licitar l’anotació marginal en cadascuna de les finques, fent constar la data

d’inici de l’expedient de reparcel.lació, i que l’administració actuant és
l’Ajuntament d’Almacelles.
QUART: Declarar que per imperatiu de l’article 104 del Reglament de Gestió
Urbanística queda suspès l’atorgament de llicències de parcel.lació i edificació en
l’àmbit de la Unitat d’Actuació fins que sigui ferm en via administrativa l’acord
aprovatori de la reparcel.lació.
CINQUÈ: Comunicar als propietaris afectats que d’acord amb l’article 148.3 del
Decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol els assisteix el dret de presentar a
l’Ajuntament redactat el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació, amb les
condicions fixades per l’esmentat article.
SISÈ: Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació rectificat de la Unitat
d’Actuació compresa pels carrers Garcia Morato, Sant Jordi, Segrià i la Noguera
fins al límit del sòl urbà segons document tècnic signat per l’arquitecte Lluís
Guasch Fort, de data abril de 1997, d’acord amb el que disposa l’article 108 del
Reglament de Gestió Urbanística.
SETÈ: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies hàbils i
amb l’audiència dels interessats que seran citats personalment. Aquest tràmit
s’haurà d’anunciar en el Butlletí Oficial de la Província, en els taulers de
l’Ajuntament i en un dels diaris de més difusió.
VUITÈ: Aquest acord esdevindrà aprovat definitivament si transcorregut el termini
esmentat es certifica la inexistència d’al·legacions, si bé està condicionat en la seva
validesa a l’aprovació definitiva de la modificació de normes en tràmit i a
l’aprovació definitiva de la delimitació de la Unitat d’Actuació també en tràmit.
El portaveu de CIU manifesta que, a l’igual que a la proposta anterior votarà en
contra.
El portaveu d’ERC manifesta que votarà en contra, atès que no veu convenient
ampliar el sòl edificable del poble atès que no existeix una imperiosa necessitat.
El portaveu del PSC, matisa, adreçant-se al portaveu d’ERC que el que es
reparcel.la es el sòl urbà ja existent i no es tracta d’eixamplar mitjançant nou
pol.ligons.
Sotmès a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels representats de
PSC i PP i 5 vots en contra dels representant de CIU, IC-EV i ERC.

15.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 31 DE GENER DE
1997 I NOVA DELIMITACIÓ D’UN ÀREA D’ACTUACIÓ AÏLLADA EN
SÒL URBÀ. EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES AFECTADES PER LA
URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER SEGRIÀ. DECLARACIÓ
DE LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS I
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE PROPIETARIS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la necessitat de disposar dels terrenys necessaris i que cal ocupar per portar a
terme l’obra d’urbanització del carrer Segrià i essent propera la iniciació de les
obres d’obertura d’aquest vial, cal procedir a delimitar l’esmentada àrea perquè
sigui objecte d’una actuació aïllada i al mateix temps cal expropiar els béns i drets
afectats.
Atès que el document tècnic presentat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort de data
gener de 1997 que inclou en el punt quart el projecte d’expropiació de referència,
delimitant l’àrea d’actuació per expropiació, aprovant la relació de propietaris bens
i drets afectats i expropiant aquestos.
Atès que l’acord esmentat en paràgraf anterior ha estat aprovat inicialment per
acord del Ple 31 de gener de 1997, havent-se exposat al públic, mitjançant inserció
d’edicte en el BOP de data 22 de febrer de 1997 i notificat de forma reglamentària.
Atès que en la fase de al·legacions s’ha constatat l’existència d’errades en el
document tècnic d’expropiació, entre el qual cal contar:
-L’errada en la superfície de les porcions afectades per les expropiacions-L’errada en la identificació dels propietaris i titulars de drets limitatius del domini
pel que fa a les finques objecte d’expropiació núm. 3B i núm. 4
- L’errada consistent en nomenar carrer Nostra Sra. de Montserrat quan el
termenejat correcte de l’àrea d’expropiació pel costat Nord és al carrer Garcia
Morato.
Atès que les esmentades errades tenen un caràcter substancial que poden invalidar
el procediment, i vistos els informes obrants en l’expedient que recull la normativa
aplicable i en particular el que disposa l’art. 15 i concordants de la Llei
d’expropiació forçosa, es proposa als reunits el següent:

PRIMER: Delimitar la nova àrea d’actuació per expropiació que inclou les
finques 3 B i 4 del projecte d’expropiació redactat pel arquitecte Lluís Guasch Fort
de data abril de 1997, i declarar d’utilitat pública, d’acord amb l’art. 10 de la Llei
d’expropiació forçosa, l’expropiació per urbanització d’un tram del carrer Segrià
segons el document tècnic referenciat.
SEGON: Declarar inicialment la necessitat d’ocupació dels terrenys, bens i drets
que consten en la relació de propietaris i finques afectades per l’execució de la
urbanització del carrer Segrià, recollides en el document tècnic de data abril de
1997 signat per Lluís Guasch, arquitecte, anomenat “ Gestió urbanística a l’illa
compresa pels carrers Garcia Morato, Sant Jordi, Segrià i la Noguera”.
TERCER: Expropiar les porcions de terrenys, bens i drets afectats esmentats en el
paràgraf anterior.
QUART: Aprovar la relació de propietaris i dels béns i drets afectats.
CINQUÈ: Exposar al públic les esmentades relacions pel termini de vint dies als
efectes del que disposa l’art. 17 de la Llei d’expropiació forçosa.
SISÈ: Facultar el Sr. Alcalde per gestionar per mutu acord el preu de l’expropiació,
signant convenis amb els propietaris, d’acord amb el que disposa l’art. 24 de la Llei
d’expropiació forçosa.
El portaveu d’IC-EV manifesta que votarà en contra, atès que no està d’acord que
es porti a terme sense dialogar abans amb els veïns i demana al regidor
d’urbanisme que es tingui més cura en els expedients per a que no calgui rectificarlos.
El portaveu de CIU, manifesta que votarà en contra pel mateixos criteris que a les
darreres propostes.
El portaveu d’ERC manifesta que cal arribar a un acord.
El Sr. Alcalde President, matisa que l’expedient d’expropiació o adquisició es pot
tirar endavant per mutu acord sempre.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor del representants PSC
i PP i 5 vots en contra dels representants d’IC-EV, ERC i CIU.

16.- DELIMITACIÓ DE LA NOVA UNITAT D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
I FIXACIÓ DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT COMPRÉS
ENTRE ELS EIXOS DELS CARRERS SANT JORDI, GARCIA MORATO,
SEGRIÀ I EL LÍMIT DEL SÒL URBÀ.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Aprovat inicialment per acord del Ple de 31 de gener de 1997, l’expedient de
referència s’ha procedit a la seva exposició pública, mitjançant inserció d’anunci al
BOP de data 22 de febrer de 1997, i notificació personal.
Atès que un cop examinades les al·legacions s’ha comprovat l’existència de una
errada material consistent en anomenar com a confrontant de la unitat d’actuació
del carrer Nostra. Sra. Montserrat, quan en realitat hauria de ser Garcia Morato.
Així mateix s’ha comprovat que aquest vici substancial pot causar indefensió, cosa
que juntament amb d’altres errades en la determinació dels drets sobre bens afectats
pot invalidar el procediment.
Atès que s’ha presentat un nou document tècnic redactat pel mateix arquitecte de
data abril de 1997 que subsana les deficiències esmentades, el qual d’acord amb el
decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol permet la distribució justa dels beneficis i
càrregues derivades del planejament.
Atès que mitjançant la delimitació de l’àmbit d'actuació urbanística segon el
document esmentat el paràgraf anterior es pot procedir a la reparcel.lació i
urbanització d’aquest millorant l’oferta del sòl residencial i a la vegada permetent
l’accés al camí d’Alguaire des de la zona Sud de la Vila a través del carrer Segrià. .
Atès que es considera idoni el sistema de cooperació per tal d’executar l’esmentada
unitat d’execució que portarà a terme l’Ajuntament d’ofici en cooperació amb els
propietaris afectats.
Vist el que disposen els articles 167.3 del Decret legislatiu abans esmentat, en
concordança amb l’article 38 del Reglament de Gestió Urbanística i preceptes
concordats, juntament amb els informes obrants en expedient.
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Delimitar la nova unitat d’actuació urbanística compresa entre els eixos
dels carrers Sant Jordi, Garcia Morato, Segrià i el límit del sòl urbà, segons es conté
en el document tècnic anomenat “Gestió urbanística a l’illa compresa pels carrers

Garcia Morato, Sant Jordi, Segrià i la Noguera”, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís
Guasch Fort, de data abril de 1997.
SEGON: Fixar com a sistema d’actuació per la gestió de l’esmentada unitat
d’execució el de cooperació.
TERCER: Exposar al públic l’expedient pel termini de 20 dies en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris de més difusió, amb citació personal dels
propietaris dels terrenys afectats a fi de què d’acord amb l’article 64 i 65 del Decret
legislatiu esmentat, puguin examinar l’expedient i presentin les al·legacions que
creguin adients.
QUART: Seguir l’expedient pels tràmits fixats en l’article 38 i següents del
Reglament de gestió urbanística, quedant aprovat l’expedient per Decret d’alcaldia
si es certifica la manca al·legacions. Aquest acord quedarà supeditat a l’aprovació
prèvia de la modificació de Normes Subsidiàries en tràmit.”
Pren la paraula el secretari de la Corporació per explicar que les propostes dels
punts 14,15, i 16 tenen com a base un document tècnic nou que s’ha rectificat per
no donar lloc a indefenció dels afectat, atès que l’anterior document contenia
deficiències i omissions en la determinació dels drets afectats i dels seus titulars,
que podien invalidar el procediment si no es donava nova audiència a la vista del
document rectificat que ara es presenta.
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 d’IC-EV, ERC i CIU.
17.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents decrets per assabentar als reunits:
-Núm. 10/97, sobre la convocatòria de sessió ordinària de Ple de data 15 d’abril de
1997.
-Núm. 11/97, sobre la concessió de llicència de matrimoni a la Srta. Cristina
Pascual Molins. Així com la contractació per substituir-la a Rosa Mª. Marsol
Baltasar.
-Núm. 12/97, sobre l’aprovació del calendari anyal de festes i vacances del
personal administratiu de l’Ajuntament.

-Núm. 13/97, sobre la gestió d’una segona pròrroga de la comissió de serveis per
atendre la plaça de secretaria.
-Núm. 14/97, sobre la delegació, de Sanitat, Serveis Social, assistencials i
d’Ensenyament, en la regidora Sra.. Montse Bendicho Casañé.
PRECS I PREGUNTES.
El portaveu de CIU Miquel Querol fa les següents intervencions:
a) Reitera la necessitat de netejar la marquesina dels cotxes de línia, contestant el
regidor Miquel Abella que es va netejar el dimarts, a les 7 del matí.
b) Pregunta quins telèfons mòbils hi ha a l’Ajuntament i qui els utilitza, cosa que es
contestada pel Sr. Alcalde dient que hi ha tres, un per la policia, un altre pel primer
tinent d’Alcalde i altre pel 2n. tinent d’Alcalde.
c) Pregunta també si funcionen les 24 hores, contestant el Sr. Alcalde que si convé
sí i que per altra banda no han suposat cap cost la seva adquisició.
d) Quan es pensa constituir la comissió d’afectats de la variant, cosa que es
contestada pel Sr., Alcalde dient que s’han enviat tres cartes a la Direcció de
carreteres de l’Estat, la primera de les quals no ha estat contestada, mentre que la
segona ens invitava a anar a Lleida per tractar del tema. La tercera carta ha estat
reiterant la necessitat que un tècnic es desplaci a Almacelles per tractar dels
assumptes sobre el terreny, considerant que es més idoni que desplaçar la
Corporació a Lleida, afegeix el Sr. Alcalde que demà vindrà l’empresa encarregada
de les expropiacions per parlar de altres assumptes.
El portaveu de CIU, diu que per constituir la comissió no cal que vingui el delegat
de carreteres. Reiterant-se el Sr. Alcalde en la conveniència que es constitueixi el
mateix dia que vingui el tècnic de carreteres i expliqui amb detall el projecte.
e) Pregunta com està el Patronat de Cultura.
El Secretari informa dient que des de la Direcció General d’Administració Local
s’ha contestat, desprès de trametre els estatuts, que aquests havien de ser completats
mitjançant la figura d’un gerent d’acord amb el nou reglament i que per tant cal
estudiar aquest tema.
Acte seguit es concedeix la paraula al regidor Josep Ibarz del grup CIU qui realitza
les següents intervencions:

a) Pregunta com és que no s’han arranjat les tanques viondes del pont del camí de
Sant Joan i com és que encara no s’han arranjat les senyals de revolt de perill i de
les limitacions de velocitat en el camí d’Esplús.
b) Per quin motiu s’han tapat uns 10 metres del camí asfaltat que va des del camí
d’Esplús a la carrerada.
c) Sobre el tema del Tossal de la carretera d'Almenar, pregunta quines gestions
s’han fet atès que sembla que el propietari a més a més d’ocupar terrenys comunals
a fet un embassament.
d) Sobre el tema del Tosal pregunta que passa amb l’abocador de runes dels
pedregals, que han tapat part del mateix camí.
e) Fa constar que en el camí dels Aubachs han desaparegut la senyals de limitació
de tonelatge, demanant una explicació sobre aquest fet.
Acte seguit pren la paraula el regidor Miquel Abella contestant a les preguntes del
regidor Sr. Ibarz, tal com segueix:
1.- Sobre el tema de camins, manifesta que l’empresa Excavacions Nicolás, S.L.
està executant la fase corresponent a l’exercici 1997 d’arranjament de camins del
terme i per tant quedaran arranjats aviat.
2.- Sobre el tema del Tossal de la carretera d'Almenar, fa constar que el comunal
està intacte des de que es va anar al tenir les primeres notícies de la possible
ocupació i pel que fa a l’embassament, manifesta que no està en terrenys comunals.
3.- Pel que fa a la manca de senyals considera que són moltes les que falten en el
terme Municipal des de fa anys i que s’estan millorant la senyalització, precisant
que dintre d’una setmana se’ns subministrarà una comanda feta de senyals.
Sobre el tema de l’abocador fa constar que es neteja contínuament, com a mínim
una vegada cada mes, i que precisament aquest dissabte anirà la màquina.
Acte seguit intervé el portaveu d’ERC Sr. Jaume Arcaya Abós que formula les
següents preguntes:
1r. Quines són les dates dels Plens ordinaris, contestant el 1r. Tinent d’Alcalde que
són les mateixes que es van fixar al constituir-se l’Ajuntament i que, tanmateix,
s’estan posant precs i preguntes en l’ordre del dia de la major part dels Plens, atès
el interès que s’ha mostrat en fer ús de aquest capítol.

2n.Fa constar que hi ha queixes en relació al funcionament de la bàscula, contestant
el regidor Miquel Abella que va haver problemes en el funcionament del moneder i
del paper, provocat per la pluja.
Finalment el regidor Jaume Arcaya diu que es podria digitalitzar la bàscula,
contestant el regidor Ramon Prats que val molts diners en comparació al rendiment
que això comportaria.
3r. Prega que es repintin els passos de vianants i que es facin de nous. El regidor
Lluís Dalmau fa constar que havien de venir els del MOPU per fer-ho, si bé que en
el dia assenyalat va ploure i s’ha endarrerit el repintat, però que es farà d’immediat.
4t. Pregunta, així mateix, si es desinfecta periòdicament la bàscula amb motiu de la
pesta porcina, contestant el regidor Miquel Abella que es fa matí i tarda, seguint les
instruccions dels tècnics de ramaderia.
5è. Pregunta si el motiu de haver fet la reunió per la promoció d’habitatges a les 11
del matí va ser perquè havia de venir algú per fer les explicacions. Contesta el
regidor Ramon Prats, dient que certament van venir representants de la Fundació de
Família i Benestar Social i que per altra banda, es va considerar una hora idònia per
les mestresses que poden aprofitar per assistir quan surten a la compra. Afegeix
també el regidor Sr. Prats, que la gent interessada va passant per l’Ajuntament i
se’ls informa personalment de tots els detalls per l’adquisició dels habitatges.
6è. Finalment prega el Sr. Arcaya que l’equip de govern es repensi la determinació
que creu errònia de arranjar el local de l’edifici Pitàgores per a usos culturals
donada la mala ubicació de l’edifici dintre de la Vila.
Finalment el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 23 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a Secretari certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

