ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
20
DE
JUNY
DE
1997
NÚMERO 5
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 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 20
DE MAIG 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.
1r.- En el punt 5è., concretament durant la intervenció del regidor, Sr. Ibarz, en el
paràgraf primer, es redacta novament, tal com segueix:

“(...) 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.”
2n.- En el punt 6è., desprès de la primera intervenció del portaveu del PP, on
s’assenyala que:
“ Felip V(...) va impulsar la creació dels Mossos d’Esquadra, la creació del Parc de la
Ciutadella, seu del Parlament de Catalunya. Així mateix va suprimir molts dels drets
dels nobles feudals”, caldria afegir el següent:
“Acte seguit intervé el regidor Sr. Ibarz, preguntant al portaveu del PP si sap el per què
del Parc de la Ciutadella..., per a què 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
(...).
3r.- Precs i preguntes:
En la segona intervenció del portaveu del CIU al preguntar sobre els telèfons que hi ha
a l’Ajuntament, cal matisar que la pregunta es referia als telèfons “mòbils”.
Quan intervé el regidor Josep Ibarz, cal substituir la pregunta a) pel que segueix:
“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”.
La pregunta b) cal substituir-la pel següent contingut:
“Per quin motiu s’han tapat uns 10 metres del camí asfaltat que va des del camí
d’Esplús a la carrerada.
La pregunta d) cal substituir-la per la següent:
“Sobre el tema del Tossal pregunta què passa amb l’abocador de runes dels Pedregals,
que han tapat part del mateix camí”.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE
LA CALEFACCIÓ A LA CASA DE LA VILA D'ALMACELLES
Es dóna lectura a la proposta que és aprovada per unanimitat dels reunits.
Atès que s’ha aprovat inicialment el projecte anomenat “Instal·lació de calefacció a la
Casa de la Vila” per un import pel que fa als costos de 7.427.874.- de pessetes redactat
per l’enginyer tècnic elèctric Francesc Enric Arquè.
Atès que s’ha exposat al públic l’expedient pel termini de 30 dies a fi que es puguin
presentar les al·legacions adients.
Atès que no ha hagut cap al·legació.
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, i els informes obrants en expedient
s’acorda:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte anomenat “Instal·lació de calefacció a
la Casa de la Vila” per un import pel que fa als costos de 7.427.874.- de pessetes
redactat per l’enginyer tècnic elèctric Francesc Enric Arquè.
SEGON: Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, segons
el que disposa l’art. 38 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals de Catalunya,
de data 13 juny de 1995.

3.-PROPOSTA SOBRE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER
PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE
L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES
Es dóna lectura a la proposta que és aprovada per unanimitat dels reunits.
Vista l’acta relativa a les actuacions del tribunal de valoració del concurs de mèrits per
a la provisió del lloc de treball de Secretaria, classe 2a., de funcionaris d’administració
local d’habilitació estatal de la subescala de secretaria, categoria d’entrada, de
l’Ajuntament d'Almacelles, i atès que segons aquesta no hi ha hagut sol·licituds es
proposa:

PRIMER: Declarar desert el concurs ordinari per a la provisió de la plaça de
Secretaria de l’Ajuntament d’Almacelles, convocat per Decret de l’Alcaldia de data 2
de juny de 1997.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i al Ministeri
per a les Administracions Públiques, als efectes que calguin.

4.- PROPOSTA SOBRE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER
PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE VICESECRETARIA DE
L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vista l’acta relativa a les actuacions del tribunal de valoració del concurs de mèrits per
a la provisió del lloc de treball de Vicesecretaria de classe tercera de funcionari
d’Administració Local d’Habilitació estatal de la subescala de Secretaria-Intervenció
de l’Ajuntament d’Almacelles .
Atès que s’han complert totes les disposicions reglamentaries fixades en el Real Decret
1732/84 de 29 de juliol i demés preceptes d’aplicació i, considerant que s’han
complert les bases per la present convocatòria aprovades pel Ple de data 31 de gener
de 1997, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Adjudicar el lloc de treball de Vicesecretaria de l’Ajuntament d'Almacelles
al funcionari de més puntuació en el concurs segons l’ordre de puntuació que a
continuació relacionem:
Funcionari
1. Ramon Maria Cornellana Puigarnau
2. José Raül Zaragoza Navarro

Puntuació
17,13
13,08

SEGON: Trametre a la Direcció General de la Funció Pública aquesta resolució a fi
que procedeixi el nomenament definitiu, prèvia fase de coordinació.
Pren la paraula per portaveu de CIU, i manifesta que el seu grup votarà en contra per
coherència amb el que han votat en altres acords sobre aquest tema, fent les següents
puntualitzacions:

- Que no estan d’acord en la creació de la plaça de vicesecretaria.
- A la vista que l’ocuparà el secretari actual, es pregunta si anirà amb la mateixa
categoria i sou.
- Pregunta també que passarà si algú vol cobrir la plaça de Secretaria.
Contestant a la intervenció del portaveu de CIU, el Sr. Alcalde fa constar que de
moment no s’ha presentant ningú sol·licitant la plaça de Secretaria, i pel que fa a la
plaça de Vicesecretaria solament hi ha hagut dos sol·licituds, per la qual cosa, queda
clar que aquestes places són molt poc sol·licitades i cal fer el que calgui per cobrir-les.
El portaveu d’ERC fa constar que votarà a favor, tal com es va fer constar en el seu
dia, i afegeix que està clar que no hi ha predisposició per sol·licitar aquestes places i
difícilment es donarà una saturació de peticions.
Sotmesa a votació és 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.

5.- ADQUISICIÓ DE LA PARCEL·LA URBANA DELIMITADA PELS
CARRERS DE SANT ROC, DEL DR. RUBIÓ I SANS, DE JOAN
MARAGALL I RBLA. DE LA GENERALITAT
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atesa l’oferta de venda formulada per en Pere i Josep Mª. Vendrell Reales de la
parcel·la referenciada, conjuntament amb els edificis construïts en aquesta .
Atès que és positiu pel Municipi disposar de terrenys en llocs cèntrics per destinar-los
a futurs equipaments o a qualsevol altra activitat social en interès dels vilatans.
Atès que es convenient procedir a l’adquisició directa de la parcel·la de referència
donada la seva ubicació en front de la Rambla de la Generalitat, i considerant per altra
banda, la dificultat que ordinàriament es presenta per disposar d’una parcel·la que
ocupi la totalitat d’una illa .
Vist el que disposa el Reglament de Patrimonis dels Ens Locals de data 17 d’octubre
de 1988 en els seus articles 28 i següents que permet l’adquisició de tota classe de béns

per part dels Ens locals previ el compliment dels requisits de l’art. 30 de l’esmentat
Reglament.
Vist el peritatge tècnic i l’informe jurídic obrant en expedient es proposa als reunits:
PRIMER. Adjudicar l’adquisició directa per un import de 10.000.000.- de pessetes
de la finca urbana i construccions incorporades, propietat per meitats indivises de Pere
i Josep Maria Vendrell Reales, que a continuació es detalla, per destinar-la a l’ús
d’equipament o de qualsevol altre interès social de la Vila.:
“Porció de terreny, o solar edificable, situat al terme d'Almacelles, patida del Camí de
Lleida, de forma casi rectangular, d’una extensió superficial de mil nou-cents divuit
metres quadrats, que llinda: al front, Nord, amb el carrer Sant Roc, dreta entrant, Est,
amb Camí del Camp de Futbol, i al fons, Sud, amb carrer sense nom. En aquesta finca
existeixen les següents construccions:
1r.- Edifici Industrial, situat en l’angle nord-est de la finca, formant el xamfrà de la
Rambla General Manso amb el carrer Sant Roc, ocupant una extensió superficial de
set-cents quaranta-dos metres quadrats, composat de tres cossos o naus, comunicats
entre si i configurats de la següent manera: A) Nau Central, composada d’una planta
baixa solament, i de quatre-cents vint metres quadrats, d’extensió superficial, la qual
està destinada a recepció, laboratori d’anàlisis, esterilització i embassat de llet i
elaboració de mantega; B) Nau lateral, situada a la dreta de la nau central, de dos-cents
vint metres quadrats d’extensió superficial, composta de planta baixa a la part de
planta alta, de superfície cinquanta metres quadrats, destinada la planta baixa a
magatzem, camera frigorífica i dipòsits d’aigua gelada i la planta alta a oficina; C) Nau
lateral, situada a la esquerra de la nau central, que consta solament de planta baixa,
ocupant una superfície de cent dos metres quadrats i destinada a despatx-laboratori,
lavabos i magatzem.
2n.- Caseta Industrial. Sota en l’angle sud-est de la finca, formant el xamfrà del camí
del camp de Futbol amb el carrer sense nom, de cent cinc metres quadrats d’extensió
superficial i que consta solament de planta baixa destinada a departament per a
generador de vapor i tractament de dipòsits de decantació d’aigües.
3r.- Caseta de transformador.- Situada a l’angle Sud-oest de la finca, formant el xamfrà
de la Rambla General Manso amb el carrer sense nom, de vint-i-dos metres, quarantados decímetres quadrats d’extensió superficial, i destinada a departament de
transformador elèctric.

Inscrita al tom 780 del llibre núm. 30, foli 173, finca 3476 inscripció 2 a favor del Sr.
Pere i Sr. Josep Maria Vendrell Reales segons escriptura de compra venda atorgada
per la “Cooperativa Agrícola i Ganadera del Pirineo” i autoritzada pel Notari Sr.
Antonio Rico Morales.
SEGON: Autoritzat la despesa amb càrrec a la funcional 432 partida econòmica
680.00 del pressupost de despeses ordinàries vigent.
TERCER: Condicionar aquesta adquisició a l’obtenció de l’informe favorable del
Departament de Governació prescrit al art. 30.1.A del Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals de data 17 d’octubre de 1988.
QUART. Delegar a l’Alcalde-President per signar l’escriptura notarial de compra de
quants documents siguin necessaris per formalitzar la present compra venda
El portaveu de CIU, pren la paraula, manifestant que el seu grup votarà a favor trobant
correcte el preu que es proposa. Així mateix pregunta, si hi ha una idea clara sobre
l’ús al que es destinarà.
El portaveu del PSC contesta que de moment no hi ha res fixat i que la proposta de
compra va sorgir al parlar amb els propietaris, de la urbanització de l’illa.
El portaveu d’ERC fa constar que votarà a favor, atès que considera que és una bona
ocasió, donada l’escassetat del patrimoni.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

6.- APROVACIÓ DEL PACTE DE CONDICIONS LABORALS QUE
AFECTA AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT
D’ALMACELLES
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que el personal funcionari 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 desprès de diferents negociacions amb el personal funcionari 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 1997.
Vist el que disposa la Llei de representació de negociació col·lectiva dels funcionaris
núm. 9/87 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 als funcionaris de
l’Ajuntament d'Almacelles perquè sigui d’aplicació durant el present exercici fins el
31 de desembre de 1997.
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde per a la signatura del present pacte amb els
representats dels funcionaris procedint-se amb posterioritat a la publicació d’aquest
pacte en el taulell de personal de la Corporació.
En la fase de deliberació el portaveu del grup CIU pregunta si han variat
substancialment les condicions fins ara existents.
El Sr. Alcalde contesta que és més o menys el mateix, destacant que s’ha posat la
retribució dels policies al mateix nivell que el dels funcionaris, que existeix la
possibilitat de sol·licitar bestretes per import de 250.000 pessetes i ajuts per despeses
sanitàries, així com beques per estudis.
Finalment el portaveu del CIU manifesta que està d’acord amb la proposta.
El portaveu d’ERC diu que, al seu criteri, fora bo comptar amb els diferents grups de
l’Ajuntament per aquests assumptes, atès que és un fet no habitual la signatura d’un
pacte de condicions laborals. Per aquest motiu afegeix que s’abstindrà encara que no
està en desacord amb la proposta.
El Sr. Alcalde contesta dient que ha portat personalment aquest assumpte per tal
d’evitar les dificultats que suposa el fet de ser massa gent a negociar. Assenyala també
que ha costat 8 mesos la negociació i que, a partir d’ara, s’intentarà fer conveni amb el
personal laboral procurant aconseguir la coincidència en el tractament de les qüestions
del personal.

Sotmesa a votació s’aprova per 12 vots a favor dels representants del PSC, PP, CIU,
IC-EV i una abstenció del representant d’ERC.

7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
1996
Per decret d’Alcaldia que es transcriu a continuació s’ha aprovat la liquidació del
Pressupost de l’Ajuntament de 1996 de tot el qual se’n dóna compte al Ple:
DECRET NÚM. 20/97
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
1996
Vista la liquidació del pressupost de l'exercici 1996 formulada pel interventor accidental
Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la llei reguladora de les
hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries

110.229.615
40.308.943
88.298

150.626.856

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries

44.560.278
173.460
13.784.069

Fons Líquids a la Tresoreria

34.050.389

Romanent Tresoreria Afectat

26.863.084

Romanent Tresoreria General

99.296.354

Romanent Tresoreria Total
HE RESOLT

58.517.807

126.159.438

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici econòmic de 1996.
SEGON.- Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es celebri.
TERCER.- Remetre la liquidació del pressupost de 1996 al Departament de Governació a
Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.

8.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 1997, INCORPORACIÓ
DEL ROMANENTS DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 1996
Pel Decret de l’Alcaldia s’ha dictat la resolució que a continuació es detalla per la qual
es dóna compte al Ple, per tal d’assabentar als reunits:
DECRET DE L´ALCALDIA 21/97
Vist l´expedient relatiu a 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.
Atès que, segons l´informe de l´Interventor Acctal. l´expedient compleix el disposat en
l´art. 163, de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i, el
que disposa en els articles 47 i següents del Reial Decret 500/90 de 20 d´abril, així
com l´establert en les Bases d´Execució del vigent pressupost, es procedeix a aprovar
l´expedient incorporant els següents romanents als crèdits del pressupost de despeses
vigents que es relacionen:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI
ANTERIOR
511.601.04
MYJ GRUAS, S.A. Urbanització
Melcior de Guàrdia.
511.601.06 Adjudicació Administració urbanització
C/ Sant Quílez.
422.611.00 Obres administració Aula P3 fals sostre.
452.622.00 Obres administració Vestidors futbol
511.601.05 Obres administració escales col·legis
511.601.07 Obres per administració urb. Dr. Agustí

IMPORT ROMANENT A
INCORPORAR
13.875.000
7.024.923
2.083.752
7.258.892
49.362
598.609
TOTAL: 30.890.538 pta.

FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent líquid de tresoreria general
Romanent de tresoreria afectat
TOTAL

5.320.192 pta.
25.570.346 pta.
30.890.538 pta.

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense fer cap altre tràmit, es procedirà pels
serveis d´intervenció a introduir les modificacions de crèdits aprovades en la
comptabilitat de la Corporació, amb efectes immediats.

9.- EXPEDIENT 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 2/97 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
226.03
JURÍDICS
121
623.00
MAQUINARIA,
INSTAL·LACIONS

IMPORT
1.000.000
300.000

121
222

623.01
622.00

313
412
422
432
432
432
442

480.00
227.01
489.00
141.00
226.02
627.00
227.00

451
451
451
452

220.00
226.07
489.00
210.00

452

213.00

511
511

210.00
601.05

CALEFACCIÓ CASA DE LA VILA
REHABILITACIÓ PARC
BOMBERS
ATENCIONS BENÈFIQUES
CANERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ALTRE PERSONAL
PUBLICITAT I PROPAGANDA
PROJECTES COMPLEXES
TREBALLS REALITZATS
EMPRESES
MATERIAL OFICINA
FESTES POPULARS
TRANSFERÈNCIES S/F.LUCRE
MANTENIMENT
INFRASTRUCTURA
MANT. MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS
INFRASTRUCTURA I BÉNS
ESCALES COL·LEGI (CTRA.
ALFARRÀS)
TOTAL

5.950.000
2.121.000
120.000
25.000
1.000.000
1.000.000
150.000
6.883.532
48.000
80.000
500.000
500.000
500.000
1.000.000
1.000.000
630.000
22.807.532

CRÈDIT EXTRAORDINARI
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
121
622.00
MAGATZEM MUNICIPAL
422
622.00
ADEQUACIÓ PATI MONGES
432
623.00
ENLLUMENAT CAMÍ ESPLUS
432
623.01
ENLLUMENAT ZONA TOSSAL
432
623.02
ENLLUMENAT C/ DIPUTACIÓ
432
680.00
ADQUISICIÓ TERRENYS I
EDIFICI
452
623.00
REFORMA PISCINA I ROBOT
452
623.01
PISTA VOLEÍ-PLATJA I
ARRANJAMENT TALÚS
511
601.08
URB. C/ M. RÚBIES (Entre Canigó-

IMPORT
1.068.622
2.000.000
700.000
700.000
800.000
10.000.000
2.000.000
2.000.000
364.911

511

601.09

511
511
511
511

601.10
601.11
601.12
601.13

511

601.14

Diputació)
URB. C/ TRAVESSERADIPUTACIÓ
URB. C/ TRAVESSERA-CANIGÓ
URBANITZACIÓ C/ LA PAU
URBANITZACIÓ LA SAIDA
CLAVEGUERAM C/
TRAVESSERA
OBERTURA CARRER
TOTAL

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI

301.925
301.925
2.673.367
1.491.528
2.000.000
500.000
26.902.278
49.709.810

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

22.807.532
26.902.278
49.709.810

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”.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 8 vots a favor dels representants del
PSC i PP, 2 vots en contra d’IC-EV, i 3 abstencions dels representants de CIU i ERC.

10.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE SUPLEMENTS
DE CRÈDIT FINANÇATS AMB MAJORS INGRESSOS

Es dóna lectura a 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 3/97,
dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, generat per majors
ingressos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
399.01
399.01
399.01
360.06
360.07
761.00

CONCEPTE
Aportació veïns urb. C/ Maria Rúbies
Aportació veïns urb.Travessera-Diputació
Aportació veïns urb.Travessera-Canigó
CCEE- C/ La Pau
CCEE- urbanització la Saida
Petita ajuda urb. la Saida
TOTAL

IMPORT
851.460
704.493
704.493
6.237.858
3.480.231
750.000
12.728.535

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA

CONCEPTE

crèdit
Modificació total crèdit
extraordinar
i

511 601.08 URB. C/ M. RÚBIES (CanigóDiputació)
511 601.09 URB. C/ TRAVESSERADIPUTACIÓ
511 601.10 URB. C/ TRAVESSERACANIGÓ
511 601.11 URBANITZACIÓ C/ LA PAU
511 601.12 URBANITZACIÓ LA SAIDA
TOTAL

364.911

851.460

1.216.371

301.925

704.493

1.006.418

301.925

704.493

1.006.418

2.673.367
1.491.528
5.133.656

6.237.858 8.911.225
4.230.231 5.721.759
12.728.535 17.862.191

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 d’IC-EV manifesta que votarà en contra, atès que suposa un greuge la
càrrega del 70 % als veïns, a diferencia del 50% que s’aplicava en l’anterior
legislatura.
El portaveu d’ERC manifesta que votarà a favor, atès que com sempre creu que s’ha
de recolzar l’arranjament de carrers i que atès que són molts els que encara estan
pendents d’urbanització, és lògic que el percentatge dels veïns sigui superior a altres
ocasions.
El portaveu de CIU manifesta que votarà en contra, atès que com a manifestat en altres
ocasions no està d’acord amb l’aplicació del 70% als veïns.
A la fase de votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels grups del PSC, PP i
ERC i 4 vots en contra de IC-EV i CIU.

11.- APROVACIÓ DEFINITIVA D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER
FINANÇAR LES INVERSIONS DE L’EXERCICI 1997

Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació per procediment negociat d’un contracte de
préstec per finançar les inversions previstes en l’exercici 1997 segons plec de
condicions aprovat per acord del Ple de data 15 d’abril de 1997.
Vistes les ofertes presentades i l’acta d’adjudicació provisional de la Mesa de
contractació, de data 8 de maig de 1997, i l’acord de la Comissió de Govern de data 19
de maig de 1997, es proposa als reunits:
Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació per procediment negociat d’un contracte de
préstec per finançar les inversions previstes en l’exercici 1997 segons plec de
condicions aprovat per acord del Ple de data 15 d’abril de 1997.
Vistes les ofertes presentades i l’acta d’adjudicació provisional de la Mesa de
contractació de data 8 de maig de 1997, s’acorda pels reunits:
PRIMER: Contractar amb l’entitat BANC DE CRÈDIT LOCAL, que ofereix
concertar el crèdit en les següents condicions:
1.- Quantia: 39.697.846,-Pta.
2.- Tipus diferencial indexat al míbor, revisió trimestral: a l’any +0,15%
3.- Comissió d´obertura: exempt.
4.- Comissió de no disponibilitat: exempt
5.- Altres comissions: d’estudi 65.000,- pessetes.
SEGON: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals que es
derivin de la concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es recaptin en l’impost
de béns immobles de naturalesa urbana i en l’impost d’activitats econòmiques.
TERCER: Sol·licitar autorització a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’establert en l’article 1 de l’ordre de 21
de març de 1995 sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria
de tutela financera d’ens locals.
El portaveu del CIU, manifesta que el seu grup votarà en contra atès que, com s’ha dit
en altres ocasions, l’equip de Govern està concertant excessius crèdits sense que això
repercuteixi en inversions importants.
El portaveu d’IC-EV, diu que votarà en contra ja que, al seu criteri, demanant un crèdit
per 39.000.000.- de Ptes. és exagerat, si es considera que les úniques despeses

d’inversió són les de pavimentació de carrers, on els veïns suporten la majoria de les
despeses.
El portaveu d’ERC fa constar que votarà en contra, atès que tal com es va dir falta
inversió de la que agrada al seu grup, si bé vol recalcar que al seu criteri ficar diners en
la pavimentació de carrers es positiu.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels grups del PSC i PP i
5 vots en contra dels representants de CIU, ERC, IC-EV.

12.-APROVACIÓ
DELS
CONVENIS
PER
A
FIXAR
LES
APORTACIONS VOLUNTÀRIES PER FINANÇAR LES OBRES DE
PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DE MARIA RÚBIES, TRAV. DEL
CANIGÓ, I TRAV. DE LA DIPUTACIÓ
Es dóna lectura a la següent proposta:
Per tal d’endegar les obres de pavimentació del C/ de Maria Rúbies, Trav. del Canigó i
Trav. de la Diputació (trams compresos entre els carrers del Canigó i Av. de la
Diputació), cal procedir a la determinació de les aportacions dels propietaris de les
finques urbanes afectades, atesa la petita quantia que suposa l’obra a realitzar.
Atès l’acord de Comissió de Govern, de data 2 de juny de 1997, pels reunits s’acorda:
PRIMER: Aprovar els models de conveni a signar amb els propietaris dels esmentats
carrers, per tal de fixar les aportacions voluntàries per finançar la pavimentació dels
respectius carrers.
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents adients per signar
aquests acords.
El portaveu del grup IC-EV manifesta que no està d’acord, atès que al seu criteri les
aportacions dels propietaris no han de ser del 70 %.
El portaveu del grup CIU manifesta que en aquest cas votaran amb l’abstenció, atès
que, a diferència dels supòsits de contribucions especials, en aquests cas hi ha un
conveni signat pels veïns voluntàriament.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor de PSC, PP i ERC 2 vots
en contra IC-EV i 2 abstencions de CIU.

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER
TAL DE DECLARAR QUE LA CONSTRUCCIÓ D’UN CASAL AL PATI
DE L’ANTIC COL·LEGI DE LA SAGRADA FAMÍLIA ÉS UNA OBRA
PRIORITÀRIA
Es dóna lectura a la següent proposta:
Jaume Arcaya Abós, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya de 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
Al poble d'Almacelles falten molts serveis i equipaments per millorar la qualitat de
vida dels nostres habitants. Cal per això oferir els serveis, i més quant aquests
contribueixen al desenvolupament cultural i del món associatiu del nostre municipi.
Darrerament, per part de l’equip de govern s’han iniciat els tràmits per portar endavant
la rehabilitació de l’antic Col·legi Pitàgores per tal de dotar al nostre Municipi d’un
espai on ubicar part dels col·lectius culturals existents. Aquesta no és la millor solució
per diversos motius.
És evident que una rehabilitació no aconseguirà conformar un espai òptim per a ésser
dedicat a les citades finalitats culturals. A més el pressupost de rehabilitació pot patir
un notable increment derivat del mal estat del conjunt. La situació d’aquest espai on
es vol ubicar l’equipament no es la més adequada si tenim en compte la ubicació de
l’edifici i estat actual d’urbanització de la zona, per tant, caldria per oferir un bon
servei realitzar, a més, unes importants despeses complementàries d’adequació i
urbanització.
Per altra banda disposem en ple centre de la poble d’un solar que reuneix les
condicions idònies per tal de situar el Casal Municipal de Cultura que el nostre
Municipi necessita. El pati de l’antic col·legi de la Sagrada Família, situat al carrer
Major, reuneix les condicions d’accessibilitat i ubicació adequada que un centre

d’aquestes característiques necessita. Cal tenir en compte, a més, que la seva situació
a peu de carretera quedarà solucionada amb la futura variant a la N-240.
Si bé és cert que aquesta alternativa suposaria inicialment una despesa major per
l’equipament que volem, es evident que el cost de rehabilitació de Pitàgores, més el
cost d’urbanització, més el cost que es pensava dedicar a la sala polivalent, part de les
funcions de la qual serien assumides pel nou casal, fan perfectament acceptable per a
l’economia municipal el Cost del Casal.
Donat que ja existeix un projecte d’aquest casal caldria estudiar la seva viabilitat i si
es considera que no és el més convenient, realitzar un altre més ajustat a les necessitats
del municipi, però en tot cas situat al lloc conegut com a Pati de Monges. La zona
d’oci situada en aquest lloc, si bé és una utilització adequada de manera transitòria no
pot ésser mai considerada com òptima donat que el poble ja disposa a 50 metres d’una
zona verda (plaça 2 de març), a més cal tenir en compte que les normes subsidiàries de
planejament qualifiquen el mencionat pati com a equipament i en cap cas com a zona
verda.
Per tots aquest motius demanem l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament d'Almacelles declara que la construcció d’un casal
al pati de l’antic col·legi de la Sagrada Família, és una obra prioritària per tal de dotar
a Almacelles d’un complex on dur a terme tota mena d’activitats lúdiques i culturals
(xerrades, actuacions teatrals, cursets formatius, etc.)
SEGON.- Encarregar als serveis tècnics de l’Ajuntament un informe per avaluar amb
caràcter d’urgència el projecte de casal ja realitzat que serà presentat a consideració del
ple en un termini màxim de 2 mesos per tal que aquest acordi de tirar endavant el
projecte o bé d’encarregar-ne un altre més adequat a les necessitats del municipi.
TERCER.- Comprometre una partida del pressupost de la corporació per a l’any 1998
per tal d’iniciar les obres de realització del citat casal.
El portaveu d’ERC manifesta que la moció detalla quina es l’idea que es defensa, es ha
dir, la construcció d’un casal que aglutini la vida cultural. Afegeix que li agradaria
pensar que tots estan d’acord amb l’ubicació del Casal en l’antic pati de les monges.

Pel que fa a la proposta de l’equip de govern de remodelar l’edifici Pitagores, fa
constar que, no està en contra de que es conservi aquell local si bé reconeix que el lloc
és poc cèntric .
Finalment assenyala que la moció pretén obtenir un consens per la construcció del
Casal convidant als diferents grups a deixar de banda els interessos partidistes per tal
de buscar solament l’interès d'Almacelles.
El portaveu de CIU manifesta que el seu grup en principi està d’acord en alguns
aspectes i a tal fi assenyala que ha endegat una campanya de sensibilització i
motivació per la construcció del Casal. Acte seguit assenyala, el mateix portaveu, que
està bé no fer una obra proposada per un grup determinat i destaca que el projecte del
casal existent va ser consensuat per tots els partits existents en aquell moment i que el
projecte va ser aprovat.
Igualment manifesta que no entén que es pugui dubtar del projecte triat ja que es va
seleccionar entre uns quants presentats mitjançant concurs públic convocat i, a més a
més, es va aprovar en un Ple.
Finalment assenyala la seva estranyesa en relació a la declaració feta pel Sr. Alcalde en
el diari “LA MAÑANA” del dia 19, al dir que no podia ser aquest projecte per falta
d’espai, al·legant que no s’adapta al lloc, quan en realitat el projecte està estudiat pel
mateix tècnic de l’Ajuntament que hi ha avui en dia, així doncs, no comprèn per quin
motiu cal buscar-ne un altre.
Així mateix, manifesta que està d’acord en tirar endavant el projecte existent com
assumpte urgent, i en contra de fer altres despeses diverses.
Pren la paraula el portaveu d’IC-EV que troba correcta la moció, si bé considera que
està poc elaborada atès que ignora que hi va haver un concurs en el que es presentaren
set tipus d’obra per escollir el projecte, i que es van perdre moltes nits abans d’escollir
els tres finalistes que van quedar a molt poca diferencia un de l’altre. Assenyala que el
projecte escollit tenia molt més metres per edificar i també fa constar que en el mateix
projecte s’assenyala que cal un estudi de detall.
Finalment manifesta que no comprèn que es digui que no hi cap l’edifici en aquesta
parcel·la, quan el projecte està ben ideat i, a més, es pot comprovar en l’informe del
tècnic municipal que consta en l’expedient.

Pren la paraula el portaveu del PP, qui manifesta que degut a les reunions mantingudes
amb l’actual equip de Govern, el seu grup va creure adient desestimar la construcció
de l’edifici Pitàgoras.
En principi, diu que veu correcta la moció, si bé es reserva el dret a decidir entre els
tres projectes més idonis per al poble, ja que de moment manca assessorament tècnic
més precís.
Pren la paraula el portaveu del PSC, dient que ja s’ha fet esment de l’informe del
tècnic en el concurs per a l’adjudicació del projecte i es procedeix a la seva lectura
textual:
“(...) Que d’acord amb les bases del concurs convocat, aprovades per la Corporació, la
proposta de Casal presentada per l’equip Guasch/Torres no compleix les esmentades
bases, a l’haver dissenyat l’edifici amb una ocupació en planta de més del 50% de la
superfície de la mateixa, la qual cosa motiva una superfície construïda global molt
superior a la resta dels participants.
Aquest motiu podrà suposar la possibilitat d’impugnació, per part dels altres
participants”.
Així mateix, es dóna compte de la intervenció de l’arquitecte en Jaume Fresquet i
Folch, del Departament de Cultura de la Generalitat en la Mesa de Contractació que
diu:
“(...) Que el Jurat assumeixi la responsabilitat d’acceptar la proposta presentada per
l’equip Guasch/Torres, tot i ser conscients que no s’ajusta a les bases del concurs
aprovades per la Corporació”.
També es dóna lectura a una part de les bases del concurs aprovades per la Corporació,
segons les quals l’ocupació màxima permesa serà del 50% en planta baixa, i el
pressupost màxim aproximat de l’obra serà de 130.000.000.- de Ptes.
Finalment s’assenyala, que la notificació de l’oferta de l’equip Guasch/Torres fou de
328.626.000 de Ptes.
Acte seguit, el Sr. Alcalde, manifesta que, d’acord amb el punt segon de la proposta
cal que els serveis tècnics informin sobre el projecte del Casal ja realitzat, a fi que
sigui presentat en un Ple i que sigui aquest qui decideixi el tirar endavant aquest, o bé,
en el seu cas, que se n’encarregui un altre més adequat a les necessitats actuals del
municipi.

El portaveu d’ERC, fa constar que el seu grup ha revisat l’expedient i no s’entén prou
bé com va anar el concurs i, per tant, creu que cal estudiar el tema plantejat amb
objectivitat, sempre des del vessant positiu, deixant de banda les picabaralles i buscant
la forma de consensuar el més convenient pel poble.
El Sr. Alcalde diu que se l’ha acusat d’algunes coses que, en certificar-se per part del
tècnic s’ha vist que eren realitat.
Acte seguit, es dóna pas a la votació, que dóna com a resultat un total d’onze vots a
favor dels representants del PSC, CIU, PP i ERC; i dues abstencions per part dels
representants d’IC-EV.

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN
REFERÈNCIA ALS SEGRESTAMENTS DEL SR. JOSÉ ANTONIO
ORTEGA LARA I COSME DELCLAUX
Acte seguit, s’aprova la inclusió com a tema d’urgència en l’ordre del dia de la següent
proposta:
Manel Querol Llobet, com a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament d'Almacelles, a l’empar del que disposa l’article 97.3, en relació al 91.4
del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, sobre el Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, es sotmet a la consideració del
Ple de l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
La llibertat de l’individu és un dret constitucional i un bé suprem que cal respectar.
Cap persona té dret a retenir un altre en contra de la seva voluntat. La tortura, no
solament física, sinó també psicològica que pateixen els segrestadors és inadmissible
des de qualsevol punt de vista.
El funcionari de presons José Antonio Ortega Lara i l’empresari Cosme Delclaux estan
patint la manca de llibertat des de fa molt de temps, i la nostra societat no pot restar
impassible davant aquesta situació.
Per aquest motius, el Grup Municipal del Partit Popular, proposa l’adopció dels
següents:

ACORDS
PRIMER.- Condemnar de manera enèrgica aquests segrestaments i als seus
segrestadors.
SEGON.- Donar un missatge d’esperança i solidaritat als segrestats i a les seves
famílies.
TERCER.- Penjar un llaç blau a la façana de l’Ajuntament en senyal de solidaritat
fins que aquests dos ciutadans quedin en llibertat.
El portaveu de CIU, en primer lloc, es manifesta en contra de la violència i a favor de
la llibertat de la persona. Manifesta, a continuació, que pel que sembla, aquesta
proposta és més competència del municipi que la referent a la de la Unitat de la
Llengua Catalana. Amb tots els respectes, assenyala que considera que és més aviat
una tasca del Ministeri de l’Interior del Govern Central i que, en aquests moments, ja
hauria d’estar del tot resolta. Finalment, fa constar que el seu grup, per les raons que
ha manifestat en un principi, votarà a favor.
El portaveu del PP, per al·lusions, aclara que en allò referent a la Unitat de la Llengua
Catalana ja se n’ha parlat prou, i que la present proposta és un acte de solidaritat i res
més.
El portaveu d’ERC, manifesta que està en contra de qualsevol tipus de violència.
Sotmesa a votació, la proposta queda aprovada per unanimitat dels grups.

15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels següents decrets per assabentar als reunits:
Núm. 15/97 sobre la convocatòria de sessió ordinària de Ple de data 20 de maig de
1997.

Núm. 16/97 nomenant a l’Admtva. contractada Antònia Villalba per a que faci els
serveis de la funcionària Eva Capdevila, que gaudeix de baixa per maternitat.
Núm. 17/97 sobre l’inici d’expedient per si es donen requisits de lesió als interessos
públics municipals, relatiu a la permuta de béns immobles del municipi i del Sr. Jordi
Giribet Arfelis.
Núm. 18/97 sobre l’inici d’expedient sancionador per infracció urbanística al
promotor, empresari de les obres i tècnic director de NICOLÁS, SL
Núm. 19/97 designant vocal del Tribunal de les places de Secretaria i Vicesecretaria.

PRECS I PREGUNTES
El regidor, Sr. Josep Ibarz, fa les següents preguntes:
1a.- Quina empresa ha fet i ha col·locat la barana en el pati de les Monges. El regidor,
Sr. Miquel Abella, contesta que ha estat feta pel Sr. Orellana.
2a.- Esmenta que, en la sessió del 15 d’abril d’enguany, el seu grup va demanar si es
podria instal·lar enllumenat públic en el Camí d’Esplús, i se’ls va contestar que es faria
de manera més o menys immediata. Atès que ja han passat alguns mesos pregunta els
motius pels quals encara no s’ha dut a terme.
El Sr. Alcalde contesta que cal esperar que hi hagi una partida pressupostària
consignada a tal efecte per poder fer-ho.
3a.- Pregunta quin és el cost econòmic de la reforma del Col·legi Pitàgoras. El Sr.
Alcalde ordena al secretari que en prengui nota, afegint que se li contestarà en el
proper Ple.
4a.- Assenyala que, en el Ple de data 4 de març, el grup de CIU va demanar que es
fessin les gestions oportunes per a la senyalització en la N-240, de la ubicació del
polígon industrial del Pla de la Creu. Així mateix, pregunta si s’han fet aquestes
gestions.
El Sr. Alcalde contesta dient que es faran tan aviat com sigui possible, si bé de
moment, el Sr. Vicenç Vilanova, delegat del MOPT a Lleida, està malalt.

Acte seguit, pren la paraula el portaveu del PP, en Manuel Querol Llobet, qui,
adreçant-se al portaveu de CIU, s’interessa pel contingut dels fulletons distribuïts pel
poble.
El portaveu de CIU manifesta que aquest tipus de preguntes s’han de fer al Sr.
Alcalde.
Acte seguit, afegeix el portaveu del PP, que en l’escrit referenciat es parla d’un
projecte fet pel PSC i pel PP, per a la construcció d’un casal, on es donen dades sobre
els locals o sales que el composaran i pregunta d’on ha tret el grup de CIU tot això, ja
que és la primera notícia que en té.
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”.
El portaveu del PP li pregunta novament el per què ha esmentat el seu partit, si no
tenen res a veure amb aquest assumpte.
Acte seguit, intervé el Sr. Alcalde, avisant als diferents grups polítics que la setmana
vinent vindrà el Sr. Vicenç Vilanova, delegat de Carreteres del MOPT. És per aquest
motiu que s’informa la convocatòria d’una reunió durant la setmana pròxima, per tal
de consensuar tot allò que calgui demanar, afegint que les peticions que es facin seran
acordades per majoria. Així mateix, s’assenyala que si algun grup polític vol fer la
guerra pel seu costat, que ho faci; però que no serà el que s’ha acordat a l’Ajuntament.
El portaveu d’ERC, pregunta quin va ser el resultat de la batuda feta per la canera de
Lleida, en la darrera visita que van efectuar al nostre municipi. Contesta el regidor, Sr.
Miquel Abella, que es varen recollir quatre gossos. El portaveu d’ERC, insisteix que
cal fer un treball més acurat ja que encara hi ha queixes dels veïns en aquest aspecte.
Finalment, i en aquest sentit, el portaveu del PSC manifesta que s’està tractant
d’arribar a un acord de col·laboració amb la Societat de Caçadors, per tal de concentrar
tots els gossos abandonats i fer així, més efectiva la tasca de la canera.
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.

EL SECRETARI,

L’ALCALDE,

