ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL 20 DE DESEMBRE DE 1996
NÚMERO 9 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. LOURDES FERRER ROCA
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. FRANCISCO 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 15 DE NOVEMBRE
DE 1996.
Per unanimitat dels reunits s’aprova el contingut de la segona acta repartida que reflexa els acords
de la sessió anterior.

2.- APROVACIÓ DE LES ESMENES AL CONVENI PER SIGNAR AMB LA FUNDACIÓ
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL PER LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES SOCIALS.Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels reunits:
“Vista la comunicació de la Fundació Família i Benestar Social, de data 26 de novembre de 1996,
trametent el conveni de col.laboració per la construcció de 37 habitatges socials. Pels reunits

s’acorda rectificar l’esmena que proposen respecte a la clàusula e), pacte tercer del conveni que
quedarà redactada tal com segueix:
“e) El preu de venda dels habitatges serà el corresponent al mòdul fixat pel MOPU en el moment de
la contractació. Actualment és de 84.069 pessetes per m2 útil d’habitatge i 50.441 pessetes per m2
útil d’aparcament vinculat.”
Es delega al Sr. Alcalde per signar l’esmentada esmena, elevant al Ple aquesta rectificació.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 3 de
desembre de 1996.”

3.-ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LA
PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MATRÍCULA DE
L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que aquest Ajuntament ha aprovat l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les
facultats que té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació de l’Impost sobre Béns
Immobles i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Atès que en l’apartat 2.2. de l’esmentat acord es regulen les facultats de gestió tributària de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques sense que es faci referència al tràmit d’exposició pública de la
matrícula a realitzar de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer.
Considerant la conveniència de que, en desenvolupament de l’acord de delegació, la publicació de
l’anunci d’exposició de la matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques en el BOP i, en el
seu cas, en un dels diaris dels de major difusió de la província, s’encomani la Diputació de Lleida.
Per tot l’exposat es proposa prendre el següent acord:
PRIMER: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, per a la publicació de
l’anunci d’exposició de la matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a
aquest Ajuntament en el Butlletí Oficial de la Província i, en el seu cas, en un dels diaris dels de
major difusió de la província.
Simultàniament, es trametrà a l’Ajuntament còpia de l’edicte per tal que s’exposi en el respectiu
tauler d’anuncis durant el termini exigit. Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament
retornarà la còpia de l’edicte amb una diligència de secretaria que acrediti l’exposició i la
presentació o manca de presentació de recursos dins del termini corresponent.
La matrícula estarà a disposició del públic a l’Ajuntament i als serveis centrals de l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

SEGON: Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida la present delegació, entrarà en vigor
l’1 de gener de 1997 i tindrà la mateixa vigència que l’acord per a la delegació de la gestió
tributària i recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
i de les seves pròrrogues.
TERCER: El present acord s’haurà de notificar a la Diputació de Lleida mitjançant la corresponent
certificació als efectes de que per la seva part es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
QUART: Posteriorment a l’acceptació d’aquesta delegació per la Diputació de Lleida, el present
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per a coneixement general, en compliment del que estableix l’article 7.2 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ: Això no serà vàlid fins la seva ratificació en el Ple.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 25
el novembre de 1996.”
Sotmesa a votació és aprovada pels reunits amb el vot en contra d’ERC, el qual considera que no
cal delegar el cobrament.
4.- APROVACIÓ DE L’ ORDENANÇA REGULADORA DE L’APARCAMENT DE
CAMIONS EN EL CASC URBÀ.

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per tal de procedir a ordenar l’aparcament de camions en el casc urbà, limitant la seva ubicació als
llocs expressament autoritzats i per altra banda impedir l’obstaculització que pot produir un
aparcament en lloc indegut, s’ha procedit a redactar una ordenança per regular l’esmentada
activitat.
És per això que un cop examinats els preceptes del Reglament d’obres, activitats i serveis de les
corporacions locals en concordança amb el que disposa la Llei i el Reglament que regula el trànsit i
la circul.lació de vehicles amb motor i seguretat vial, aprovada per Real Decret legislatiu 339/90 de
2 de març, en els seus articles 38, 65 i concordants.
Vist l’informe del Secretari, obrant en l’expedient, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar l’ordenança reguladora de l’aparcament de camions en el casc urbà.
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, d’acord amb l’article 162 de la Llei municipal catalana.

TERCER: Aquesta ordenança quedarà aprovada definitivament si es certifica la manca
d’al.legacions.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
Pren la paraula el portaveu de CiU, que demana les següents aclaracions:
a) Quins són els llocs d’ubicació.
b) Si són públics o privats els esmentats espais.
c) Que s’aclareixi el sentit que s’ha de donar al redactat de l’ordenança al parlar de la prohibició
d’aparcar en les vies públiques del casc urbà.
Intervé acte seguit el regidor d’Obres, Miquel Abella, explicant que els llocs d’ubicació són els
següents:
. La zona de la bòvila, el pati d’en Sardà; l’espai municipal davant de l’IES i el camp de fútbol vell.
Novament el portaveu de CiU manifesta:
a) Que en relació als espais privats poden portar complicacions donat que si passa alguna cosa, el
responsable serà el propietari.
b) Que els llocs d’ubicació estan apartats i això pot facilitar els robatoris.
c) Que Almacelles no té el problema tant greu, i en tot cas el tema d’aparcaments s’hauria de referir
a tot tipus de vehicles enlloc dels camions solament.
d) Que per això hi ha mesures que cal complir.
e) En conclusió el seu grup no veu la necessitat en aquest moment del que es proposa i si la de fer
que no s’aparqui sobre les voreres. Per aquests motius votarà en contra de la proposta.
El portaveu d’ERC, considera globalment positiva la proposta encara que millorable en el sentit de
que es pot ficar grava en els llocs destinats a aparcament i considera que amb el temps es poden
buscar llocs millors. Afegeix que per tot això el seu grup votarà a favor de la proposta.
Intervé acte seguit el regidor d’Obres, Miquel Abella, manifestant que un sector del veïnat ha
demanat que es regulés el tema d’aparcaments, i considera que els llocs estan força apropats a la
zona urbana. Últimament senyala que amb aquestes mesures s’evitaran les complicacions que fins
ara es produïen.
El Sr. Alcalde - President considera que són moltes les voreres deteriorades degut a l’aparcament de
camions i que en altres casos el fet d’aparcar camions obliga a què siguin els altres vehicles els que
hagin de passar per damunt de les voreres, essent aquest un dels motius que ha donat lloc a
l’aplicació d’aquestes mesures.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor, 2 vots en contra del grup de CiU i 2
abstencions d’IC-EV.

5.- PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDIT 7/96 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT MITJANTÇANT TRANSFERENCIES DE CREDITS.

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
faculta a les entitats locals a regular en les bases d'execució del pressupost el règim de
transferències de crèdit pressupostari de l'estat de despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament aprovades en sessió plenària del dia 31 de maig 1996 que regula l'aprovació dels
expedients de transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades despeses que no es
poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el pressupost ordinari en vigor consignació
pressupostària o per ésser aquesta insuficient,
Vist l’informe d’Intervenció, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 7/96 mitjantçant
transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de l'Ajuntament amb el següent
resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
011 31000
121 16000
121 21200
121 22400
121 22706
121 23001
121 62300
121 62500
222 16000
313 14100
313 46500
422 22103
432 22706
451 48900
452 62300
452 62301
511 21000
511 60102
511 61101
512 62201

Concepte
INTERESSOS
Seguretat social
edificis i construccions
assegurances
estudis i treball tecnics
dietes personal
maquinària, instal.lacions
mobiliari i ensers
seguretat social
psicologa
al Consell Comarcal del Segrià
Combustibles i carburants
estudis i treballs tecnis
altres transferencies
Compra talladora gespa
instal.lacions
infraestructura i bens natur.
tanca daurell
c/diputació
obra abastament aigua

Import
100.000
4.300.000
400.000
350.000
247.000
25.000
1.045.000
25.000
800.000
100.000
225.000
400.000
500.000
50.000
25.000
100.000
3.000.000
100.000
200.000
25.000

611 22708

serveis de recaptació a favor Entitat
TOTAL

203.000
12.220.000

2.- FONS D’AMINORAR
Partida

Concepte

111
121
313
313
422
432
441
443
451
511
511
611
622
622
622

atencions protocolaries
Calefacció
edificis i construccions
atencions benefiques
caldera calefacció
projectes complexes
laboral fix
construccio de ninxols
edificis casa clara
laboral eventual
c/maragall
despeses formalitzacio
edificis i construccions
maquinaria i instal.lacions
moll de carrega

22601
62301
21200
48000
62300
62700
13000
62200
68200
13100
60100
31100
21200
21300
62300

Import
800.000
5.000.000
40.000
50.000
600.000
445.000
300.000
425.000
260.000
200.000
2.600.000
350.000
350.000
50.000
750.000
12.220.000

FINANCIACIÓ: DE TRANSMISIÓ DE CRÈDITS.
- TOTAL DISMINUCIONS .....................

12.220.000

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord mitjantçant inserció del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Provínica, a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU fa constar que el seu grup votarà en contra per coherència amb el que ha votat
d’altres vegades en els supòsits de transferències de crèdit.
El portaveu d’ERC fa constar el seu vot en contra per la manca de partides destinades a inversions.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i 5 vots en contra dels grups de CiU,
IC-EV i ERC.

6.-PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 8/96 DEL PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENT DE 1996 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER MAJOR INGRESSOS
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la conveniència de suplementar la partida de rehabilitació aula P3, com a conseqüència
d’ampliacions d’obres sorgides en la fase d’execució.
Atés les bases d'execucio del Pressupost d'aquest Ajuntament de 1996, concretament la base 12 que
regula els crèdits generats per ingressos i vist l'informe de l’ Interventor d'aquest Ajuntament, en el
que es fa constar l’existència de majors ingressos com a conseqüència del conveni amb el
Departament d’Ensenyament segons el qual aquest Departament portarà un total de 12.063.958
PTA, per finançar les obres executades en el Col.legi A. Simó Arnó (Plaça de l’Ensenyança).
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 8/96 dins del vigent
pressupost de l'Ajuntament de suplement de crèdit generats per ingressos, amb el següent resum:
ESTAT D'INGRESSOS
PARTIDA
455.01

DESCRIPCIO
Conveni Ensenyament

IMPORT
7.262.994

TOTAL IMPORTS MODIFICACIONS INGRESSOS.................:

7.262.994

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA

DESCRIPCIO

422.61101

rehabilitar aula
P3

PREVISIÓ
EXISTENT
9.657.321

TOTAL CREDITS GENERATS IGUAL A INGRESSOS:

MODIFICAC.

TOTAL

7.262.994

16.920.315

7.262.994

SEGON.-Exposar al públic durant un termini de 15 dies , el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el Butlleti 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 aporvat.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU manifesta que votarà en contra per igual motiu que en l’anterior proposta.
El portaveu d’ERC manifesta que el seu vot serà a favor.”

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor i 4 vots en contra dels grups de CiU i
IC-EV.

7.- MODIFICACIÓ NUM. 1/96 DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTONOM DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FENT US DEL
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atesa la resolució del president del Patronat Municipal d’Avis i atès el que disposa l’article 158 de
la Llei 39/88 Reguladora de les hisendes locals i els articles 36 i següents del Real Decret 500/90 de
20 d’abril.
Ateses les bases d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament i concretament 9a. que regula els
suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, i vist l’informe de l’Interventor
accidental d’aquest Ajuntament, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost de suplement de crèdit
amb el següent resum:
ESTAT DE DESPESES:
Subfunció

Partida Pressup. Descripció

313

212

Reparació i
Manteniment

Crèdit Inicial

400.000

Crèdit
Suplementat
350.000

Total
Crèdit
750.000

ESTAT D’INGRESSOS:
Financiació: El suplement de crèdit es financia amb romanent líquid de tresoreria per import
.....................................................................................................................................350.000 PTA
SEGON: Exposar al públic durant el termini de 15 dies, el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions l’acord s’entendrà
definitivament aprovat.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU fa constar que el seu grup no votarà en contra doncs es suposa que cal fer la
modificació proposada, però s’abstindrà per la manca de representativitat en el Patronat.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor, 2 vots en contra d’IC-EV i 2
abstencions dels representants de CiU.

8.- MODIFICIACIÓ NÚM. 1/96 DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTONOM DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FENT ÚS DEL
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la resolució del president del Patronat Municipal d’Esports i atès el que disposa l’article 158
de la Llei 39/88 Reguladora de les hisendes locals i els articles 36 i següents del Real Decret 500/90
de 20 d’abril.
Ateses les bases d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament i concretament 9a. que regula els
suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, i vist l’informe de l’Interventor
accidental d’aquest Ajuntament, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost de suplement de crèdit
amb el següent resum:
ESTAT DE DESPESES:
Subfunció

Partida Pressup. Descripció

452

221

452

226

Energia
Elèctrica
Despeses
diverses

Crèdit Inicial

Crèdit
Suplementat

Total
Crèdit

1.600.000

500.000

2.100.000

1.750.000

430.000

2.180.000

Total crèdit suplementat:...............................................................................930.000 PTA
ESTAT D’INGRESSOS:
Financiació: El suplement de crèdit es financia amb romanent líquid de tresoreria per import
.....................................................................................................................................930.000 PTA
SEGON: Exposar al públic durant el termini de 15 dies, el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions l’acord s’entendrà
definitivament aprovat.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”

El portaveu de CiU manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar per igual motiu que en la
proposta anterior.
Per part del portaveu d’ERC, es manifesta que suposa que la previsió que s’ha fet deu d’ésser
l’adient i per tal motiu atorgarà un vot de confiança, votarà a favor la proposta.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor, i 4 abstencions dels representants dels
grups d’IC-EV i CiU.
9.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS, DE LA BASE I DE LES QUOTES
INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ DIPUTACIÓ.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d’acord amb l’article 33.4 de la Llei
d’Hisendes Locals fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes individualitzades definitives de les
contribucions especials per l’obra d’Urbanització de c/ Diputació tal com consten en els documents
annexos en aquesta proposta.
SEGON: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 30 dies l’acord anterior.
TERCER: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes anteriorment aprovades.
QUART: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris un cop se’ls hi notifiqui
l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa a votació és aprovada per 9 vots a favor i les 4 abstencions dels representants dels grups
d’IC-EV i CiU.
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CiU EN RELACIÓ AL BICENTENARI DEL
COMERÇ A ALMACELLES.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Segons ens diuen els erudits Josep Lladonosa i Joan Bellmunt en les seves obres historiogràfiques
Visió d’un Poble (1970) i Un cop d’ull a la història d’Almacelles (1994), el 28 de novembre de
l’any 1796 s’instal.là a vila d’Almacelles el primer botiguer. Actualment hi ha prop de dos-cents
comerços.

És per aquesta efemèride que el Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament proposa els següents acords
al Ple:
PRIMER: Que s’imposi el nom de “Bicentenari del Comerç” a la plaça situada entre l’avinguda
Diputació i el carrer Sant Roc.
SEGON: Que l’equip de Govern destini per al proper exercici corresponent a l’any 1997 una
partida per l’arranjament de l’esmentada plaça.
TERCER: Estudiar conjuntament amb la Unió de Botiguers i Serveis d’Almacelles la possibilitat
de traslladar la Fira del Comerç (FIDAL) del 12 d’octubre a la setmana del 28 de novembre, amb la
finalitat de donar un relleu històric a aquesta data senyalada.
QUART: Donar trasllat dels acords del Ple a la Unió de Botiguers i Serveis d’Almacelles.”
El Sr. Alcalde-President demana si per part del grup que l’ha presentada, vol que es retiri de l’ordre
del dia. Davant la voluntat de mantenir la moció, el Sr. Alcalde entrega al Secretari perquè es
llegeixin 2 cartes relacionades amb el tema, una adreçada a l’Alcaldia i l’altra adreçada al regidor
Sr. Ibarz, ambdues procedents del President de la Unió del Comerç i Serveis d’Almacelles (UCSA),
en les que es fa constar la seva discrepància en relació a les actuacions del regidor Sr. Ibarz sobre
aquest afer.
Acte seguit intervé el regidor Josep Ibarz en defensa de la moció qui manifesta:
a) Que lamenta l’amenaça del President d’UCSA, però que en tot cas ja parlarà personalment sobre
aquest tema.
b) Que considera que la corporació també representa als comerciants i que per això hi ha regidors
encarregats de les corresponents regidories.
c) Que no podia saber la ignorància de les efemèrides ja que consten en 2 llibres darrerament
editats.
Pel Sr. Alcalde es fa constar que al seu criteri no ha vist cap amenaça en els escrits llegits.
El portaveu d’ERC, manifesta que és cert que els regidors representent a tothom i que està d’acord
pràcticament amb la moció però li ha causat sorpresa que no s’hagi seguit el curs legal o ètic pas a
pas, doncs no sabien res d’aquest assumpte.
El portaveu del PP dóna suport als escrits del Sr. Comella sobre el tema del bicentenari i d’altra
banda assenyala que si CiU vol ser respectuós amb les tradicions, no té sentit anomenar la
coneguda Plaça del mercat, com a Plaça del bicentenari del comerç.
Abans d’iniciar la votació el Sr. Alcalde fa constar que votarà que no perquè tothom coneix la plaça
amb el nom de Plaça del mercat i es senyala que val uns diners la ubanització de la plaça i ja queda
pendent de veur si es podrà fer l’any 1997, en tot cas, afegeix, es podria haver fet anys enrera.

Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 9 vots en contra i 4 vots a favor dels representants
de CiU i IC-EV.
11.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

Es dóna compte dels següents Decrets per assabentar als reunits:
- Núm. 48/96, sobre aprovació definitiva del projecte d’urbanització del c/República Argentina
(tram comprès entre els c/ Sant Jordi i l’Estació).
- Núm. 49/96, sobre convocatòria de sessió ordinària de Ple de data 15 de novembre de 1996.
- Núm. 50/96, sobre aprovació definitiva del projecte de “Degüàs Aigües Negres del Polígon
Industrial Pla de la Creu”.
- Núm. 51/96, sobre aprovació inicial del projecte d’urbanització del c/ Ponent, Joaquin Costa i
Bisbe Irurita (trams entre ctra. de Sucs-Diputació i c/ Sant Roc-Maragall).
- Núm. 52/96, sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 2/96 del
pressupost de l’Ajuntament, de suplements de crèdit i concessió de crèdit extraordinari finançat
amb part del romanent líquid de tresoreria.
- Núm. 53/96, sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/96 del
pressupost de l’Ajuntament, de suplements de crèdit per majors ingressos.
- Núm. 54/96, sobre la concessió de llicència per a executar les obres de l’immoble núm. 34 del c/
Carme, atesa la urgència.
- Núm. 55/96, sobre l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del c/ Garcia Morato, Sant
Jordi i Ntra. Sra. de Montserrat (tram comprès entre els c/ Baró d’Esponellà-Rambla i Dr. AgustíRambla).

12.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS, DE LES BASES DEL
REPARTIMENT DEFINITIU I LES QUOTES INDIVIDUALS DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER EXECUTAR L’OBRA “D’URBANITZACIÓ DE LES CASES
BARATES”.Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d’acord amb l’article 33.4 de la Llei
d’Hisendes Locals fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes individualitzades definitives de les
contribucions especials per l’obra d’Urbanització de les Cases Barates tal com consten en els
documents annexos en aquesta proposta.
SEGON: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 30 dies l’acord anterior.

TERCER: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes anteriorment aprovades.
QUART: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris un cop se’ls hi notifiqui
l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
Tot el qual es sotmet a la consideració del Ple ratificant l’acord de Comissió de Govern de data 25
de novembre de 1996.”
Pel portaveu de CiU es fa constar que es congratula el que s’hagi acabat aquest afer com s’havia
d’haver acabat en el seu moment.
Així mateix considera que el que s’ha pagat és la previsió inicial no rebaixada.
El portaveu d’ERC considera que això ja és el punt final de l’expedient i per part del regidor Sr.
Ramon Prats es manifesta que solament resta cobrar les liquidacions.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor i 4 abstencions dels grups d’IC-EV i
CiU.
13.- PRECS I PREGUNTES.Abans d’iniciar aquest capítol el Sr. Alcalde-President dóna contesta a les preguntes realitzades en
Plens anteriors i manifesta:
a) Que en relació a la pregunta realitzada sobre les subvencions donades al Barri de l’Olivar, s’han
abonat les següents:
- 37.200,-- PTA, destinada al pagament de bombetes de Nadal.
- 40.000,-- PTA, destinada al pagament d’una orquestra pel dia de la Festa del Barri.
- 12.969,-- PTA, destinada a la conexió de la llum.
Pel regidor portaveu de CiU es fa constar, adreçant-se al Sr. Alcalde, que això no és el que se li va
demanar sinò que es fes una relació de totes les subvencions donades a les entitats i associacions de
la vila.
b) Pel Sr. Alcalde es contesta al portaveu de CiU dient que a finals d’any es detallaran totes les
subvencions.
Acte seguit el Sr. Alcalde es refereix a l’escrit publicat en el Diari, signat pel regidor Sr. Josep
Ibarz, en el que es parla de la ingratitut de l’Ajuntament per no cel.lebrar la festa en homenatge a
Joaquim Costa. Sobre aquest tema vol fer constar:
a.- Que no té per costum contestar a notes de premsa però si quan estan signades com en el present
cas.
b.- Que l’Ajuntament som tots els membres que el composem.

c.- Que solament tres pobles han fet actes en homenatge a Joaquim Costa, que són el de Monsò,
lloc on hi ha la fundació de Joaquim Costa; el de Graus, lloc on va viure i en tercer lloc el poble de
Tamarit que és on va pronunciar el famós discurs.
d.- Finalment considera el Sr. Alcalde que cal ésser més mirat en les paraules que s’utilitzin.
Acte seguit pren la paraula el regidor Sr. Josep Ibarz, considerant que al seu criteri la vila
d’Almacelles podria haver realitzat actes d’homenatge.
El Sr. Alcalde continua dient que pel sol fet de que es celebri a Almacelles cada any la Festa de
l’Aigua, s’està recordant i rendint homenatge a Joaquim Costa, al President Macià i es realça el fet
de la construcció del canal d’Aragó i Catalunya i el benefici que això ha suposat per les nostres
terres.
Acte seguit el Sr. Alcalde fa al.lusió a l’escrit rebut sense capçalera de data 18 de desembre de 1996
i que s’adreça a un equip de govern que no existeix, format pel PSC i el PP.
En relació a aquest escrit detalla el Sr. Alcalde que hi ha tres preguntes que no les voldria llegir
invitant no obstant a què cadascun dels signants faci una de les preguntes de viva veu.
El portaveu de CiU contesta dient que els que signen l’escrit entenen que la proposta de preguntes
és unitària i que no tenen perquè llegir-la, assenyalant que en tot cas ho faci el Secretari.
El Sr. Alcalde insisteix dient als signants que si fan les preguntes de viva veu les contestarà.
El regidor portaveu del PSC fa constar que l’escrit no té cap valor jurídic atès que està adreçat a un
equip de govern inexistent.
Acte seguit l’esmentat regidor manifesta als reunits: “Mireu el que faig amb aquest document que
no té cap valor jurídic”. A continuació procedeix a esguinçar en bocins el document que té a les
mans.
Pel regidor portaveu de CiU es demana que consti en l’acta que s’ha esguinçat el document
presentat pels grups de l’oposició.
El portaveu d’ERC manifesta que encara que legalment no consta com a tal, l’equip de govern està
realment format pel PP i PSC, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta dient que s’equivoca el
representant d’ERC.
El portaveu del PP estima igualment que les preguntes han d’estar adreçades a l’equip de govern.
El Sr. Alcalde a la vista de què ningú realitza les preguntes manifesta que les llegirà personalment i
les contestarà.
Acte seguit llegeix la primera pregunta que diu:
“Per què menteix quan afirma que l’augment del cost del Sr. Secretari només és del 17% quan en
realitat, segons la documentació d’aquest Ajuntament sap que és superior al 50%.?”

El Sr. Alcalde, desprès d’afirmar que els regidors tenien l’obligació de mirar les nòmines abans de
fer les preguntes assenyala que li sap greu que es digui que menteix. A continuació demostra amb
detall que és del 12,4 % l’augment del cost i que per tant és sobradament cert el que va dir a la
premsa.
A continuació llegeix la segona pregunta que diu:
“Per què menteix quan diu que el Sr. Secretari cobra menys que altres Secretaris de poblacions
similars a la nostra? Quines són aquestes poblacions? Podria explicar perquè cobra un salari tant
elevat?”
Com a contesta el Sr. Alcalde assenyala que el cost del Secretari de l’Ajuntament de Cervera és de
8.400.000 PTA , que és una població de segona categoria com la nostra. I que així ho ha manifestat
el seu Alcalde Sr. Ramon Balcells i el regidor Sr. Jaume Niubó.
Finalment llegeix la tercera pregunta que diu:
“Per què menteix quan diu que la plantilla de l’Ajuntament no ha augmentat si el nombre del
personal en actiu s’ha incrementat en un 80% , suposant un cost de més de 18 milions de
pessetes.?”
Contestant a la pregunta el Sr. Alcalde manifesta que no és cert que s’hagi augmentat la plantilla
doncs aquesta no ha variat. Altra cosa és que en un moment determinat s’hagi contractat personal
temporal.
Acte seguit el Sr. Alcalde manifesta que dóna per finalitzada la sessió. El portaveu de CiU prega al
Sr. Alcalde que no aixequi la sessió doncs encara no li ha deixat fer les preguntes que té preparades.
El Sr. Alcalde manifesta novament que dóna per finalitzada la sessió essent les 22,45 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a Secretari certifico.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

