ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 1995
NUMERO 17.-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

IL·LM. 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. JOSEP ESCUER ZORIGUEL
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS

Secretària acctal: SRA. CAMEN JUSTRIBÓ ARNÓ

Almacelles, a les 21,05 h del dia indicat a l'encapçalament, sota la presidència de l'Il·lm. sr. alcalde
Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels regidors assenyalats més amunt, prèvia comprovació del
quòrum legal necessari, amb l'assistència de la secretària acctal. Sra. Carmen Justribó Arnó, es
procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta Corporació.
Prèviament a passar als punts de l'ordre del dia, l'Il·lm. sr. alcalde fa constar el seu condol i el de la
Corporació pel recent decès del pare del regidor sr. Miquel Querol Gisbert.
Igualment l'Il·lm. sr. alcalde fa constar la mostra de civisme i solidaritat que la població d'Almacelles
va tenir en la recerca malaurada de la jove d'Alfarràs Dèbora B.V. i especialment els cossos de
Bombers, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i voluntaris de Creu Roja i Policia Local.

I.- APROVACIÓ SI ESCAU DE LES ACTES ANTERIORS (PLENS DE 25/10/95 i 27/10/95)
Per ordre de la Presidència es dona lectura de les actes del dia 25.10.1995 i 27.10.1195, les quals son
aprovades per unanimitat dels seus membres i s'ordena la seva transcripció literal al Llibre d'Actes.

Intervencions: El sr. Miquel Querol demana com va quedar el tema del moll de càrrega i descàrrega,
contestant-li el sr. Prats que quedava pendent de la redacció d'un projecte sobre el tema.

II.-RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL A L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 27
D'OCTUBRE DE 1995
En l'acta del Ple de l'Ajuntament de data 27 d'octubre de 1995, en el punt VII "Proposta sobre
contractació operació prèstec pel finançament de l'obra Abastament Aigua a Almacelles II fase" en el
punt primer diu:
"Sol.licitar i contractar amb l'entitat Banc de Crèdit Local un prèstec de 20.324.082 pessetes amb les
següents condicions"
Ha de dir
"Sol.licitar i contractar amb l'entitat Banc de Crèdit Local un prèstec de 20.251.111 pessetes amb les
següents condicions"
El Ple aprova per unanimitat la rectificació de l'error material

III.- RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA
3.1.- 68/1995- NOMENAMENT SECRETARIA ACCIDENTAL
Intervencions: El sr. Escuer planteja una qüestió d'ordre, i és que en aquest Ple hi han molts decrets i
acords de Comissió de Govern a ratificar, i demana que en properes ocasions es facin si convé més
plens extraordinaris. Contesta l'alcaldia dient que ha passat per la manca de secretari, i pren nota per
d'altres ocasions.
A continuació es dóna coneixement al Ple de la signatura dels següents decrets per a la seva ratificació
pel Ple:
"DECRET NÚM. 68/95
SOBRE NOMENAMENT DE SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Atès que la Secretària d'aquest Ajuntament d'Almacelles, na Carmina Cuenca Medina en data 20 de
novembre de 1995 ha presentat Acta de Cessament del seu càrrec amb motiu del seu nomenament com
Secretària-Interventora, amb plaça de propietat a un altre Ajuntament.

Atès que no existeix personal a què fa referència l'article 34 del Reial Decret 731/1993 de 14 de maig,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local, amb habilitació de
caràcter nacional.
HE RESOLT:
Primer: Nomenar Secretària Accidental de l'Ajuntament d'Almacelles, a la Sra. Carmen Justribó i Arnó,
funcionària de carrera de la Corporació d'Almacelles, que pertany a la subescala administrativa de
l'Escala d'Administració General. Dita habilitació comprén les tasques administratives ordinàries. Pel
que fa als informes preceptius es sol.licitaran al Servei d'Assistència als Municipis de la Diputació de
Lleida.
L'esmentada habilitació accidental, s'entén així mateix a les funcions d'intervenció.
Segon: Donar compte d'aquest decret a la Subdirecció General de la Funció Pública Local i a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple de la Corporació en el proper Ple que es celebri.
Almacelles, 20 de novembre de 1995 "
El Ple per unanimitat ratifica l'anterior Decret.

3.2. 69/1995 - NOMENAMENT TRESORER O.A. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
Igualment es dóna lectura al següent
"DECRET NÚM. 69/95
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer,
títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament
és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament contra
la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta funció de tresoreria, com
encarregat de realitzar els pagaments, a més de les altres funciones que recull l'article 177 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 8è. del capítol II dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports, sobre el
Tresorer que serà l'Interventor o funcionari que delegui.
Atès que la Secretària de l'Ajuntament, du a terme les funcions d'Interventor, i davant la impossibilitat
de què la funció sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de la designació de Tresorer.

RESOLC:
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Esports al Regidor Sr. Miquel Abella Galindo.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que conservi la condició de
regidor designat, llevat que la Corporació acordés el contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de la llei 39/88 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri.
Almacelles, 20 de novembre de 1995"
Per part de l'Il·lm. sr. alcalde es proposa, i el Ple per majoria abosluta (amb els vots a favor dels
membres de PSC, PP i ERC, nou en total, i l'abstenció dels membres de CiU i IC, quatre en total)
acorda ratificar l'anterior Decret.

3.3 70/1995- NOMENAMENT TRESORER O.A. PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
Igualment es dóna lectura al següent
"DECRET NÚM. 70/95
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer,
títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament
és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament contra
la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta funció de tresoreria, com
encarregat de realitzar els pagaments, a més de les altres funcions que recull l'article 177 de la llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 17è. del capítol IV dels Estatuts del Patronat Municipal d'Avis, sobre el
Tresorer que serà designat per la Comissió de Govern d'entre tots els seus membres.
Atès que en l'acta de data 13 de novembre de 1995 va ésser designat.
RESOLC:
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Avis, la Regidora Sra. M.Lourdes Ferrer Roca.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que conservi la condició de
regidora designada, llevat que la Corporació acordés el contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de la llei 39/88 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri.
Almacelles, 20 de novembre de 1995
Per part de l'Il·lm. sr. alcalde es proposa, i el Ple per majoria abosluta (amb els vots a favor dels
membres de PSC, PP i ERC, nou en total, i l'abstenció dels membres de CiU i IC, quatre en total)
acorda ratificar l'anterior Decret.

IV.- RATIFICACIONS D'ACORDS DE COMISSIÓ DE GOVERN
4.1.PRÒRROGA TERMINI D'OBRES SR. DAURELL BISART
AMPLIACIÓ TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE PERMUTA ENTRE L'AJUNTAMENT I EL SR.
ANTONI DAURELL BISART.
Atès que amb data 28 de febrer de 1995 es va signar contracte de permuta entre l'Ajuntament
d'almacelles i el Sr. Antoni Daurell Bisart, per tal de donar complimnet a l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament de data 30 de desembre de 1994.
Atès que en l'esmentat contracte es va determinar com a termini d'execució de l'actuació a realitzar per
part de l'Ajuntament el dia 27 d'abril de 1995, ampliat l'esmentat termini el 27 de juny de 1995 per
acord de Ple de data 25 de maig de 1995, i manifestat per ambdues parts la voluntat d'ampliar el termini
de compliment del document contractual. La Comissió de Govern, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer: Ampliar el termini d'execució de l'actuació a realitzar per part d'aquest Ajuntament fins el 17
de gener de 1996.
Segon: Donar trasllat del present acord a l'interessat.
Tercer: Sotmetre el present acord al Ple, en la primera sessió que es celebri, a efectes de la seva
ratificació.
Quart: Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament con en Dret sigui possible per a que realitzi quantes
actuacions calguin per portar a bon fi el present acord.
I vist el mateix el Ple de la Corporació acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'ampliació del termini per a l'execució del contracte de permuta entre
l'Ajuntament i el sr. Antoni Daurell Bisart.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l'interessat als efectes oportuns.

4.2.-PROPOSTA
SOBRE
APROVACIÓ
CONVENI
ENTRE
L'AJUNTAMENT
D'ALMACELLES I ELS VEÏNS AFECTATS PER INSTAL.LACIÓ DE DOS PUNTS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL C/. SANT ROC (TRAM ENTRE ELS CARRERS MIQUEL
SERVET I RAMBLA GENERALITAT).
Atès que la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 1995 acordà aprovar la
proposta de despesa per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Sant Roc (tram entre els
carrers Miquel Servet i Rambla Generalitat), éssent l'import de la mateixa 140.050 pessetes.
Atès que amb la finalitat de finançament de la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Sant Roc
(tram entre els carrers Miquel Servet i Rambla Generalitat), va redactar un conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament d'Almacelles i els veïns afectats que s'exposa a continuació.
CONVENI
En Almacelles, a 30 de novembre de 1995
D'una part el Sr. MANUEL VISA I PURROY, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Almacelles.
I d'altra el Sr. Ramon Vicens Montaner, amb domicili a l´Avda. A. Rovira Roure, 9 de LLeida, i D.N.I.
39.762.876; Sr. Pere Vendrell Reales, amb domicili al c/. Major, 63, i D.N.I. 40.782.069; Sr. Josep Mª
Ichart Gracia, amb domicili al c/. Sant Roc, 107 i D.N.I. 17.966.878; Sr. Josep Huguet Puig, amb
domicili a la Partida Bassanova d´Almenar, i D.N.I. 40.671.396.
Intervenen, el primer, en nom i representació de l'Ajuntament d'Almacelles, i els altres en nom propi.
Es reconeixen capacitat legal suficient per l'otorgament del present conveni i EXPOSEN:
I.- Que l'Ajuntament d'Almacelles va sol.licitar pressupost per la instal.lació de dos punts d'enllumenat
públic al c/. Sant Roc (tram entre els carrers M. Servet i Rambla Generalitat).
II.- Que interessa a totes les parts la instal.lació dels punts d´enllumenat esmentats, baix les condicions que
s'exposaran a continuació.
III.- Que el pressupost per a la instal.lació ascendeix a la quantitat de 140.050,- pessetes, IVA inclòs.
CLAUSULES
Primera.- La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 1995 acordà aprovar la
proposta de despesa per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/. Sant Roc (tram entre els
carrers M. Servet i Rambla Generalitat), essent l'import de la mateixa 140.050,- pessetes.

Segona.- Aquesta despesa serà financiada de la següent manera: Els veïns abonaràn el 50% del cost de la
col.locació dels punts d´enllumenat públic es a dir 70.025,- pessetes, que es repartiran entre els veïns
afectats, aplicant com a base imponible els metres lineals de façana, i l'altre 50 % anirà a càrrec de l'
l'Ajuntament.
Tercera.- Instal.lats els punts d´enllumenat públic es girarà la corresponent liquidació que serà abonada a
l'Ajuntament pels veïns
Quarta.- Qualsevol modificació serà a càrrec de qui la demani.
Cinquena.- Aquest conveni serà sotmès a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament.
Sisena.- Les quantitats que es generin d'aquest compromís, tindran la consideració d´aportació voluntària.
I per que consti, signen el present, en el lloc i data assenyalats en el seu encapçalament.

I vist el mateix el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Almacelles i els veïns
afectats per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ sant Roc (tram comprés entre els
carrers Miquel Servet i Rambla Generalitat).
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats als efectes oportuns.

4.3.-PROPOSTA
SOBRE
APROVACIÓ
CONVENI
ENTRE
L'AJUNTAMENT
D'ALMACELLES I ELS VEÏNS AFECTATS PER INSTAL.LACIÓ DE DOS PUNTS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL C/. MONTSERRAT (TRAM ENTRE ELS CARRERS SEGRIÀ
I NOGUERA).
Atès que la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 1995 acordà aprovar la
proposta de despesa per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Ntra. Sra. de Montserrat
(tram entre els carrers Segrià i Noguera), éssent l'import de la mateixa 71.897 pessetes.
Atès que amb la finalitat de finançament de la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/Ntra.
Sra. de Montserrat (tram entre els carrers Segrià i Noguera), va redactar un conveni de col.laboració
entre l'Ajuntament d'Almacelles i els veïns afectats que s'exposa a continuació.
CONVENI
En Almacelles, 24 d´octubre de 1995

D'una part el Sr. MANUEL VISA I PURROY, Alcalde- President de l'Ajuntament d'Almacelles.
I d'altra la Sra. Lidia Oriach Pampols, amb domicili al c/. Canal, 7 i D.N.I. 40.678.597S; Sr. Carlos
Ruestes Gatius, amb domicili al c/. La Pau, 10 i D.N.I. 40.794189D; Sr. Miquel Arnó Burgués, amb
domicili al c/. Segrià, 12 i D.N.I. 40.678.180N; Sr. Antonio Mora Jové, amb domicili al c/. Sant Antoni,
139 i D.N.I.40.792.622-Y; Sr. Isidre Porté Prats, amb domicili al c/. Diputació, 41, en representació de
Planchisteria RAPOR, S.L., amb NIF B25298530.
Intervenen, el primer , en nom i representació de l'Ajuntament d'Almacelles, i els altres en nom propi.
Es reconeixen capacitat legal suficient per l'otorgament del present conveni i EXPOSEN:
I.- Que l'Ajuntament d'Almacelles va sol.licitar pressupost per la instal.lació d´un punt d'enllumenat públic
al c/. Ntra. Sra. de Montserrat (tram entre els carrers Segrià i Noguera).
II.- Que interessa a totes les parts la instal.lació del punt d´enllumenat esmentat, baix les condicions que
s'exposaran a continuació.
III.- Que el pressupost per a la instal.lació ascendeix a la quantitat de 71.897,- pessetes, IVA inclòs.
CLAUSULES
Primera.- La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 1995 acordà aprovar la
proposta de despesa per la instal.lació d´un punt d'enllumenat públic al c/. Ntra. Sra. de Montserrat (tram
entre els carrers Segrià i Noguera), essent l'import de la mateixa 71.897,- pessetes.
Segona.- Aquesta despesa serà financiada de la següent manera: Els veïns abonaràn el 50% del cost de la
col.locació del punt d´enllumenat públic es a dir 35.948,- pessetes, que es repartiran entre els veïns afectats,
aplicant com a base imponible els metres lineals de façana, i l'altre 50 % anirà a càrrec de l' l'Ajuntament.
Tercera.- Instal.lat els punt d´enllumenat públic es girarà la corresponent liquidació que serà abonada a
l'Ajuntament pels veïns.
Quarta.- Qualsevol modificació serà a càrrec de qui la demani.
Cinquèna.- Aquest conveni serà sotmès a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament.
Sisena.- Les quantitats que es generin d'aquest compromis, tindran la consideració d' aportació voluntària.
I per que consti, signen el present, en el lloc i data assenyalats en el seu encapçalament.
I vist el mateix el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Almacelles i els veïns
afectats per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Ntra. Sra. de Montserrat (tram comprés
entre els carrers Segrià i Noguera).
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats als efectes oportuns.

4.4.-PROPOSTA
SOBRE
APROVACIÓ
CONVENI
ENTRE
L'AJUNTAMENT
D'ALMACELLES I ELS VEÏNS AFECTATS PER INSTAL.LACIÓ DE DOS PUNTS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL C/. SEGRIÀ (TRAM ENTRE ELS CARRERS MONTSERRAT
I SANT JORDI).
Atès que la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 23 d'octubre de 1995 acordà aprovar la
proposta de despesa per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Segrià (tram entre els
carrers Montserrat i Sant Jordi), éssent l'import de la mateixa 157.942 pessetes.
Atès que amb la finalitat de finançament de la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Segrià
(tram entre els carrers Montserrat i Sant Jordi), va redactar un conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament d'Almacelles i els veïns afectats que s'exposa a continuació.
CONVENI
En Almacelles, 24 d´octubre de1995
D'una part el Sr. MANUEL VISA I PURROY, Alcalde- President de l'Ajuntament d'Almacelles.
I d'altra la Sra. Lidia Oriach Pampols, amb domicili al c/. Canal, 7 i D.N.I. 40.678.597S; Sr. Ramon
Prats Trota, amb domicili al c/. Major, 82 i D.N.I. 40.843.311A; Sr. Miquel Arnó Burgués, amb
domicili al c/. Segrià, 12 i D.N.I. 40.678.180N; Sr. Antonio Sanchez Gonzalez, amb domicili al c/.
Major, 94 i D.N.I. 40.812.750D; Sr. Josep Mª Bonet Roca, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 6
i D.N.I. 40.820.978A; Sr. Francisco Monzon Gascon, amb domicili al Passeig de Ronda, 39 de
LLeida, en representació de PAFER, S.A. amb CIF 25052564.
Intervenen, el primer , en nom i representació de l'Ajuntament d'Almacelles, i els altres en nom propi.
Es reconeixen capacitat legal suficient per l'otorgament del present conveni i EXPOSEN:
I.- Que l'Ajuntament d'Almacelles va sol.licitar pressupost per la instal.lació de dos punts d'enllumenat
públic al c/. Segrià (tram entre els carrers Montserrat i Sant Jordi).
II.- Que interessa a totes les parts la instal.lació del punts d´enllumenat esmentats, baix les condicions que
s'exposaran a continuació.

III.- Que el pressupost per a la instal.lació ascendeix a la quantitat de 157.942,- pessetes, IVA inclòs.

CLAUSULES

Primera.- La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 23 d´octubre de 1995 acordà aprovar la
proposta de despesa per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/. Segrià (tram entre els carrers
Montserrat i Sant Jordi), essent l'import de la mateixa 157.942,- pessetes.
...
Segona.- Aquesta despesa serà financiada de la següent manera: Els veïns abonaràn el 50% del cost de la
col.locació dels dos punts d´enllumenat públic es a dir 78.971,- pessetes, que es repartiran entre els veïns
afectats, aplicant com a base imponible els metres lineals de façana, i l'altre 50 % anirà a càrrec de
l'Ajuntament.
Tercera.- Instal.lats els dos punts d´enllumenat públic es girarà la corresponent liquidació que serà abonada
a l'Ajuntament pels veïns.
Quarta.- Qualsevol modificació serà a càrrec de qui la demani.
Cinquèna.- Aquest conveni serà sotmès a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament.
Sisena.- Les quantitats que es generin d'aquest compromis, tindran la consideració d' aportació voluntària.
I per que consti, signen el present, en el lloc i data assenyalats en el seu encapçalament.
I vist el mateix el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (amb els vots a favor dels membres del
PSC, PP i ERC, nou en total, i l'abstenció dels membres de CiU i IC, quatre en total) acorda:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Almacelles i els veïns
afectats per la instal.lació de dos punts d'enllumenat públic al c/ Segrià (tram comprés entre els carrers
Montserrat i Sant Jordi).
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats als efectes oportuns.
Intervencions: El sr. Doblas, en explicació de vot, comenta que el seu grup no vota a favor atès que la
zona es troba en desenvolupament urbanístic, i que entèn que és precipitat instal·lar-hi punts de llum.
Contesta l'alcaldia comentant que d'aquí a que finalitzi el desenvolupament urbanístic pot passar molt
temps, i cal donar sortida a la il·luminació dels veïns afectats.

4.5. SOL.LICITUD SUBVENCIONS INEM-CORPORACIONS LOCALS
Es sotmet a criteri del Ple l'acord de la Comissió de Govern de 9 d'octubre de 1995
3.4.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ INEM
- Atès que per resolució del Director Provincial de l'INEM de data 12 d'abril de 1995 es va concedir
una subvenció de 312.962,-pessetes per a l'execució del servei "Animació sòcio-cultural en la
Residència Municipal d'Avis", mitjantçant la contractació d'una persona per desenvolupar aquest
servei.
- Atès que el resultat obtingut amb aquest servei ha estat molt positiu, permitint una major integració de
la gent gran en el grup per dur a terme diverses activitats, i tenint en compte que la subvenció es va
demanar per un any i solament s'ha concedit per 5 mesos, la Comissió de Govern, per unanimitat,
acorda:
Primer: Sol·licitar una subvenció a l'INEM per possibilitar la continuació del servei d'animació sòciocultural mitjantçant la contractació d'una persona durant un any.
Segon: Donar compte al Ple del present acord en la 1a. sessió que es celebri per a la seva ratificació.
Tercer: Trametre el present acord a l'INEM als efectes oportuns.
Es sotmet a criteri del Ple l'acord de la Comissió de Govern de 20 de novembre de 1995:
6.3.- Vista l'ordre de 2 de març de 1994 per la que s'estableixen les bases per a la concessió de
subvencions per l'Institut Nacional d'Ocupació, amb l'àmbit de col.laboració amb les Corporacions
Locals, per la contractació de treballadors desocupats en la realització d'obres i serveis d'interès general
i social.
La Comissió de Govern per unanimitat dels seus membres acorda:
PRIMER.- Sol.licitar una subvenció a l'INEM per la contractació de treballadors desocupats per la
realització de la següent obra i servei d'interès general:
a) Servei d'animació sòcio-cultural a realitzar en la Residència Muncipal d'Avis, 1 treballador.
SEGON.- Que existeix consignació suficient a nivell a vinculació pel finançament del servei, en la part
que hagi de suportar la Corporació per l'any 1995, segons certificat expedit per Intervenció.
TERCER.- Donar compte al Ple del present acord en la primera sessió que es celebri per a la seva
ratificació.
QUART.- Trametre el present acord a l'INEM als efectes oportuns.
Per part de l'alcaldia es proposa, i el Ple per unanimitat aprova els acords de la Comissió de Govern
esmentats.

4.6. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ POLÍGON INDUSTRIAL
Es dóna compte de l'acord de la Comissió de Govern de 6 de novembre de 1995:

6.1.-A proposta del regidor d'Urbanisme Sr. Ramon Prats Trota i amb la finalitat de fomentar la
industrialització del poble d'Almacelles la Comissió de Govern, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer: Atorgar una subvenció corresponent al 50 % de la llicència d'obres a les empreses que instal.lin
la seva empresa als polígons industrials d'Almacelles.
Segon: Sotmetre el present acord al ple als efectes de la seva ratificació.
Així mateix s'estableix la possibilitat d'estudi de qualsevol altre mesura que pugui facilitar la
instal.lació d'empreses atès les característiques d'aquestes.
Per part de l'alcaldia es proposa, i el Ple per unanimitat aprova l'acord de la Comissió de Govern
esmentat.
Intervencions: El sr. Escuer prèviament ha demanat que es retirés el paràgraf darrer del punt segon, ja
que és molt imprecís. I si vol venir una empresa que crei molts llocs de treball, s'hauria d'ampliar la
subvenció. El sr. Prats comenta que hi han perspectives d'instal·lacions d'empreses, i que realment cada
cas s'estudiarà en funció de la seva importància. El sr. Doblas esmenta que sap d'almenys 2 empreses
interessades a instal·lar-s'hi, i demana que hi hagi reunió de portantveus per estudiar el tema més a
fons. Finalment l'alcaldia proposa que s'aprovi en aquests termes i que s'obri un procés de diàleg entre
els grups per tal d'arribar a un acord consensuat.

4.7. SOL.LICITUD ACUMULACIÓ SECRETARIA MUNICIPAL
Es sotmet a criteri del Ple l'acord de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 1995:
6.7.- Sol·licitud d'acumulació de la plaça de Secretari Municipal.
Atès que des del 20 de novembre passat es troba vacant la plaça de secretari municipal per trasllat de la
anterior titular;
Atès que amb caràcter accidental exerceix les funcions de secretaria l'administrativa de l'Ajuntament
encarregada de tasques d'intervenció, Carmen Justribó Arnó, si bé es constata la dificultat per
compaginar ambdues tasques;
Atès que, per raons de temps, hi han tasques urgents que s'han de cloure abans de finalitzar l'any i és
necessària l'assistència d'un secretari;
Atès que no es preveu l'ocupació immediata de la plaça;
Atès que, de converses matenides amb la persona interessada i la Corporació afectada, el secretari
titular de la plaça d'Alfarràs, F. Xavier Rodríguez Velimelis, llicenciat en dret, pot acumular la plaça;

Vist l'article 31 del R.D. 1732/94, que estableix "el órgano competente de la Comunidad Autònoma
respectiva, (...) podrá autorizar a los funcionarios con habilitación nacional que se encuentren
ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado a desempenyarar asimismo en una entidad local
próxima las funciones reservadas (...) y por el tiempo de su duración",
per unanimitat s'acorda:
Primer Demanar la conformitat a l'Ajuntament d'Alfarràs i al seu secretari titular F. Xavier Rodríguez
Velimelis, a l'acumulació de la plaça d'Alfarràs amb Almacelles.
Segon: Un cop aconseguida la conformitat, demani's autorització a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de Governació a l'acumulació de la plaça de secretari d'Almacelles a la
secretaria d'Alfarràs.
Per part de l'alcaldia es proposa, i el Ple per unanimitat aprova l'acord de la Comissió de Govern
esmentat.
Intervencions: El sr. Escuer expressa el seu desig que el nomenament sigui provisional per no
perjudicar amb excès el municipi d'Alfarràs.

4.8. MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT PLENARI DE DATA 27/10/95, PUNT NÚM. 7
"OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB EL BANC DE CRÈDIT LOCAL"
Es sotmet a criteri del Ple l’acord de Comissió de Govern de data 12/12/1995.
Atès el contingut de l'acord plenari de 27/10/1995 sobre la signatura d'una operació de crèdit amb BCL
per finançar l'aportació municipal de l'obra "Abastament d'aigua potable a Almacelles, 2a fase";
Atès que s'observa un error material de fet en la quantitat sol·licitada, produïda per un error en el càlcul
de l'aportació municipal;
Atès que s'observa una disfunció en la garantia que figura a l'acord plenari i el projecte de contracte
presentat pel Banco de Crédito Local,
s'aprova:
Primer: Modificar l'error material de la quantitat a sol·licitar del préstec, que és de 20.251.111 PTA,
enlloc de la que hi figurava, de 20.324.082 PTA.
Segon. Modificar el punt segon, referit a la garantia del préstec, que queda redactat així: "Oferir com a
garantia del préstec la participació municipal en els tributs de l'Estat, en la part que resulti de repartir

proporcionalment els imports formalitzats o a formalitzar amb les entitats prestamistes que tinguin
atorgats o atorguin operacions de crèdit amb la garantia d'aquest recurs, sempre que aquesta part
asseguri el pagament de les càrregues financeres pendents. O aquells altres recursos que els
substitueixin."
Tercer: Aquest acord serà ratificat pel Ple en la propera sessió que se celebri.
Per part de l'alcaldia es proposa, i el Ple per unanimitat aprova l'acord de la Comissió de Govern
esmentat.

V.- PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDIT 8/95 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT MITJANTÇANT TRANSFERENCIES DE CREDITS.
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 24 de febrer de 1995, 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, :
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres dels grups del PSC i PP (vuit) i
l'absenció dels membres dels grups de CiU, IC i ERC (cinc) acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 8/95 mitjantçant transferències de
crèdits de l'estat de despeses del pressupost de l'Ajuntament amb el següent resum:

1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Class. func.
Class.econòm.
Descripció
30000 interessos
011
111
10000 Retribucions bàsiques
111
23000 de càrrecs elect
222
16000 seguretat social
412
21200 Edificis i altres construccions
442
21000 infraestructura i bens naturals
451
14100 Altre Personal oficina del jove
451
22607 festes populars
452
13100 Laboral Eventural
452
16000 seguretat social

Import
100.000
155.000
450.000
160.000
42.000
209.000
90.000
650.000
100.000
200.000

511
511
622

21000 infraestructura i bens naturals
2.391.000
62300 maquinaria, instal.lacions i utillatge 56.000
22100 energia electrica
154.000

TOTAL AUGMENTS ................................. 4.757.000

2.- FONS DE FINANCIACIÓ: DE TRANSMISIÓ DE CRÈDITS.
Cassif. func.
Class.econòm.
Descripció
Import
111
16000 seguretat social
337.000
111
22601 atencions protocolaries
100.000
121
12000 retribucions bàsiques
200.000
121
13000 retribucions bàsiques
300.000
121
16200 formació i perfeccionament de personal 70.000
121
21200 reparació i manteniment edificis
200.000
121
21300 maquinària, instal.lacions i utillatge500.000
121
22100 energia electrica
500.000
121
22200 comunicacions telefoniques
200.000
121
22601 atencions protocolaries
100.000
222
21400 material de transport
100.000
222
22103 combustibles i carburants
100.000
222
22104 vestuari
175.000
313
14000 professora de gimnàstica
25.000
313
22200 comunicacions telefoniques
70.000
313
48000 atencions benéfiques
80.000
412
22107 productes farmaceutics
30.000
443
62200 edificis i altres construccions
600.000
451
68200 edificis i altres construccions
(casa clara)
100.000
452
22000 material ordinari no inventariable
70.000
452
22102 gas cloro
100.000
452
62500 mobiliari
300.000
511
601.00 inversió en nova infraestructura
(cn.s.joan)
500.000
- TOTAL DISMINUCIONS .........................

4.757.000

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.

VI.-PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDIT 9/95 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I
SUPLEMENT DE CREDIT FINANÇAT AMB CARREC AL ROMANENT LÍQUID DE
TRESORERIA DISPONIBLE.
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 i
art 37 del Rd 500/90 de 20 d' abril i el Capítol II, secció II base 9ª de les Bases d' Execució del
Pressupost i tenint en compte el que disposa l'art.172.2 de la Llei 39/88 i l'art.103 del RD 500/90.
Vist l'informe emés per intervenció i tenint en compte que l'expedient es tramitat per necessitat i
urgència, plenament justificat, i ajustats als preceptes legals vigents.
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres dels grups del PSC i PP (vuit) i
l'absenció dels membres dels grups de CiU, IC i ERC (cinc) acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de credits 9/95 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, amb el següent resum:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
CLASS. FUNCIONAL

CLASS.ECONOMICA

011
313
313
422
432
441

Amortitzacio BCLE
400.000
aportació Patronat d'Avis
1.100.000
Al consell Comarcal AASS
50.000
edificis i altres construccions 250.000
treballs enllumenat
650.000
infraestructura
105.000

91102
410.00
465.00
212.00
227.09
601.02

DESCRIPCIÓ IMPORT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
CLASS. FUNCIONAL

CLASS.ECONOMICA

422

611.00

622

623.00

substitució claveguera
col.legi A,.Simó
estris escorxador municipal

DESCRIPCIÓ IMPORT

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

2.140.882
190.936

4.886.818

FONS DE FINANCIACIÓ: ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DISPONIBLE
DESCRIPCIÓ IMPORT
87001 financiació suplement crèdit 2.555..000
87000 f.suplement crèdit extraord. 2.331 .818

CAPITOL

ARTICLE

8
8

870
870

87
87

CONCEP

SUBCON.

TOTAL IGUAL ALS SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CREDITS
EXTRAORDINARIS. 4.886.818

SEGON- Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el " Butlleti Oficial " de la provincia a efectes de reclamacions.
TERCER.- Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions, l'acord s'entendra
definitivament aprovat.

VII.-PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ EXPEDIENT 10/95 DE CONCESSIÓ DE
SUPLEMENT DE CREDITS MITJANÇANT BAIXES DE CRÈDITS D'ALTRES PARTIDES.
Havent-se tramitat expedient de modificació de crèdits 10/95, per a la concessió de suplement de crèdit
dins del vigent pressupost de la Corporació, que presenta el següent resum:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
CLAS. FUNCIO.
422 48900
622 22606

CLAS. ECONOMI. DESCRIPCIÓ
altres transferències
248.050
reunions i conferències 600.000

FONS DE FINANCIACIO: BAIXES DE CRÈDITS DE LES SEGÜENTS PARTIDES
CLAS. FUNCIO.
441 22600

CLAS. ECONOMI. DESCRIPCIÓ
Cànons
848.050

Vist l'informe emés per Intervenció i tenint en compte que l'expedient es tramita per raons de necessitat
i urgència, plenament justificades estant ajustats als preceptes legals vigents,
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres dels grups del PSC i PP (vuit) i
l'absenció dels membres dels grups de CiU, IC i ERC (cinc) acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de credits 10/95 mitjançant baixes de credits
en la forma que a continuació es detalla:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
CLAS. FUNCIO.
CLAS. ECONOMI. DESCRIPCIÓ
422
48900 altres transferències
248.050
622
22606 reunions i conferències
600.000
FONS DE FINANCIACIO: BAIXES DE CRÈDITS DE LES SEGÜENTS PARTIDES
CLAS. FUNCIO.
CLAS. ECONOMI. DESCRIPCIÓ
441
22600 Cànons
848.050

SEGON.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corrsponent edicte en el " Butlleti Oficial " de la provincia a efectes de reclamacions.
TERCER.- Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions, l'acord s'entendra
definitivament aprovat.
VIII.-PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 11/1995 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 1995 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER MAJOR
INGRESSOS
Atés que en el Ple de data 27 d'octubre s'acorda la concertació d'una operació de crèdit amb elBanc de
Credit Local , per tal de finançar l'obra CLAU 91-1349 Abastament aigua a Almacelles II FASE.
Atés el que disposa l'art.162 de la Llei 39/88, reguladora de les Hisendes Locals i els articles 43 al 45
del RD 500/90 de 20 d'abril.
Atés les bases d'execucio del Pressupost d'aquest Ajuntament de 1995, concretament la base 12 que
regula els crèdits generats per ingressos i vist l'informe de la Interventora-Acctal d'aquest Ajuntament.
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres dels grups del PSC i PP (vuit) i
l'absenció dels membres dels grups de CiU, IC i ERC (cinc) acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 11/95 dins del vigent pressupost
de l'Ajuntament de suplement de crèdit generats per ingressos, amb el següent resum:
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL

ARTICLE

9

91

CONCEPTE

910.01

P.INICIAL

19.883.764

MODIFICACIO

367.347

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

TOTAL

20.251.111

367.347

ESTAT DE DESPESES
SUBFUNCIO

512
512

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

622.00
622.01

CREDIT INICIAL

18.383.764
1.500.000

TOTAL CREDITS GENERATS IGUAL A INGRESSOS.....................:

CREDIT GENERAT

147.826
219.521

TOTAL CREDIT

18.531.590
1.719.521

367.347

SEGON.-Exposar al públic durant un termini de 15 dies , el present acord, mitjançant insercció del
corresponent edicte en el butlleti oficial de la provincia, a efectes de reclamacions.

TERCER.- Si durant el termini d'expossició pública, no es presenten reclamacions, l'acord s'entendrà
definitivament aporvat.

IX.-PROPOSTA SOBRE EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 3/1995 DEL PRESSUPOST
DE L'O.A. PATRONAT D'AVIS DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS
Atés la resolució del President del PAtronat Municipal d'avis , i atés el que disposa l'art.162 de la Llei
39/88, reguladora de les Hisendes Locals i els articles 43 al 45 del RD 500/90 de 20 d'abril.
Atés les bases d'execucio del Pressupost d'aquest Ajuntament de 1995, concretament la base 12 que
regula els crèdits generats per ingressos i vist l'informe de la Interventora-Acctal d'aquest Ajuntament.
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres dels grups del PSC i PP (vuit) i
l'absenció dels membres dels grups de CiU, IC i ERC (cinc) acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 3/95 dins del vigent pressupost
del Patronat Municipal d'Avis per l'any 1995 de suplement de crèdit generats per ingressos, amb el
següent resum:
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL

ARTICLE

CONCEPTE

P.INICIAL

MODIFICACIO

4

40

400.00

2.350.000

1.100.000

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

TOTAL

3.450.000

1.100.000

ESTAT DE DESPESES
SUBFUNCIO

313

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

CREDIT INICIAL

130.00

9.837.693

TOTAL CREDITS GENERATS IGUAL A INGRESSOS...................:

CREDIT GENERAT

1.100.000

TOTAL CREDIT

10.937.693

1.100.000

SEGON.-Exposar al públic durant un termini de 15 dies , el present acord, mitjançant insercció del
corresponent edicte en el butlleti oficial de la provincia, a efectes de reclamacions.
TERCER.- Si durant el termini d'expossició pública, no es presenten reclamacions, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat.

X.-PROPOSTA SOBRE MODIFICACIO D'ORDENANCES FISCALS I ORDENANCES
REGULADORES DELS PREUS PUBLICS PER A 1996
Atès que l' increment del cost dels serveis municipals aixi com el major preu dels béns consumits per a
la pretació dels esmentants serveis justifiquen la necessitat de majors ingressos per l' erari municipal.
Atès que, a part de l' increment d' aquestes despeses, es produixen altres com a conseqüència de la
creació de nous serveis i de la millora en la qualitat dels existents, que la propia dinàmica municipal
genera, per satisfer les majors exigències de la comunitat que amb el pas del temps es venen produint.
Atès que la financiació de les despeses dels serveis tenint en compte la classe de recursos que nutreixen
la nostra hisenda local, es porta a terme fundamentalment aplicant dos clases de tributs: Impostos i
taxes.
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres del PSC, PP i ERC (nou) i contraris
dels membres de CiU i IC, acorda:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals i ordenances reguladores dels
preus públics que a continuació es detallen:
O.F. núm. 1. Impost de béns immobles
L'article 7 queda redactat de la següent manera: El tipus de gravamen a aplicar serà el 0,505 per a béns
urbans i el 0,625 per a béns rústics.

O.F. núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
L'article 7.5 queda redactat de la següent manera: S'estableix un coeficient d'1,35, quedant el quadre de
tarifes:
A)
De
De
De
De

Turismes.
menys de 8 cavalls fiscals
8 fins a 12 cavalls fiscals
més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
més de 16 cavalls fiscals

2.835
7.655
16.160
20.129

B)
De
De
De

Autobusos
menys de 21 places
21 a 50 places
més de 50 places

18.711
26.649
33.311

C) Camions
De menys de 1.000 Kg
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil

9.497
18.711

De 2.999 a 9.999 Kg
De més de 9.999 Kg de carga útil

26.649
33.311

D)
De
De
De

Tractors
menys de 16 cavalls fiscals
16 a 25 cavalls fiscals
més de 25 cavalls fiscals

3.969
6.237
18.711

E)
De
De
De

Remolcs i semi-remolcs arrossegats per VTM
menys de 1.000 Kg de carga útil
1.000 a 2.999 Kg de carga útil
més de 2.999 Kg de carga útil

3.969
6.237
18.711

F)D'altres vehicles
Ciclomotors i motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

992
1.701
3.402
6.804
13.608

O.F. núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
L'article 7 resta igual amb l'excepció del següent quadre que queda redactat:
Epigraf cinquè. Documents relatius a serveis d'urbanisme.
1
Per cada expedient de declaracio ruina edificis
5.700
2
Certificació serveis urbanistics a instancia de part 5.700
3
Informe sobre caracteristiques de terreny o consulta per edificació a instancia de part
5.700
4
Expedient concessió instal.lacio rètols i mostres
1.700
5
Per cada planol presentat per particular i en cada memoria d'obres subscrita per tècnic
1.150
6
Per cada copia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o fraccio de planol 1.150
7
Per còpies de planols en expedient de concessió de llicencia
1.150
8
Certificació del técnic en valoració de danys i d'altres peritatges sobre edificis
2.275
9
conculta sobre ordenances edificació 2.275
10
Obtenció Cèdula Urbanistica 5.700
Epigraf Vuitè. Altres Expedients o Documents.
Per qualsevol altre expedient o documents que no està expressament tarifat
Per
fotocòpia
.......................................

O.F. núm. 11. Taxa per recollida d'escombraries
L'article 6.2. queda redactat de la següent manera:
Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments

5.936
18.145

5.700.
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Epígraf
Epígraf
Epígraf
Epígraf
Epígraf

tercer. Establiments alimentació
quart. Establiments restauració
cinquè. Establiments d'espectacles
sisè.locals industrials o mercantils
setè.Despatxos prefessionals

5.936
8.977
8.977
8.068
5.936

O.F. núm 10. Taxa de clavegueram
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
A) Habitatges 2.815
B) Finques i locals no destinats a habitatges 5.677
0.F. núm. 10. Taxa de cementiri
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
- Ninxos
Tram 1 80.730
Tram 2 80.730
Tram 3 80.730
Tam 4 80.730
Ninxos del tram 4 de la zona antiga 37.979
- Fosses Simples
Dobles

204.600
358.000

- Conservació
Ninxos 800
Fosses 1.700
O.F. núm. 12. Taxa per transport de carns
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Per cada kg de carn en còrpora, excepte les d'equí i els animals de toreig, i les seves despulles, de boví,
equí, llanar i cabrum .....................................
13
De porquí .................................................................................
18
O.F. núm 16. Taxa per al desguàs de clavegueres particulars a la xarxa general
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients.
Les bases de percepció dels drets de gravàment la formarà l'impot del valor de l'edifici a que s'ha
d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es determinarà per a l'exercici 1996, mintjantçant
aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1397 pessetes per metres
quadrat i en els coberts i magantzems de 621 pessetes per metre quadrat de la superficie que ocupi. El
valor resultant es gravarà en la proporció del 7,50 % sense que l'import de l'arbitri pugui ésser inferior a
13.500,-pessetes.

O.F. núm. 17. Taxa per a la connexió de preses d'aigua a la xarxa general de la població
L'article 1 queda redactat de la següent manera:.
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la l'instal.lació de preses d'aigua
potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua potable, prenent per base l'import del valor de l'obra a
que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat, estat, etc., que es determinarà mitjantçant aplicació
dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 1397 pessetes per metre
quadrat i en els coberts i magatzems a raó de 621 pessetes per metre quadrat de la superficie que ocupi.
El valor resultant es gravarà en la proporció del 7,50 % sense que l'import de l'arbitri, pugui esser
inferior a 13.500 pessetes.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, deuran de satisfer per cada una
d'elles, la quantitat de 14.000 pessetes.
O.F. núm. 18. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
L'article 5 queda redactat de la següent forma:
Per retirada i transport de cada vehicle:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de
característiques analoques...............................................2.850 PTA
2. Automobils de turisme, camions i similars.............................6.830 PTA

O.F. núm. 19. Reguladora dels preus públics
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic.
Tarifa novena. Indústries del carrer i ambulants.
Fix............... 1.150
No fix .......... 1.500
Preu públic per la `prestació de la màquina moto-nivelladora
Per cada hora ................... 6.000
Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Per cada hora .................... 3.100
Preu públic per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Per ml .............................. 830
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats pel termini de 30
dies, mitjantçant exposició pública en el tauler d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat.
Intervencions: El sr. Escuer, en explicació de vot, comenta que observa que l'increment normal és del
3,5 per 100. No obstant això, hi han dos conceptes que pujaran: si el govern de l'Estat incrementa les
valoracions cadastrals un altre 3,5 per 100, els increments globals seran del 7,5 per 100 de rústica i el 5
per 100 d'urbana, i proposa que es mantinguin els tipus vigents d'urbana i rústica ja que estem en
moments de crisis. El sr. Doblas comenta que s'està pendent de revisió cadastral, i els impostos per
aquest concepte poden pujar excessivament. El sr. Prats comenta que en la situació actual, sense
pressupostos de l'Estat per a 1996, no se sap si s'incrementaran els valors cadastrals; si aquests
s'incrementen, es reduiria la quota fins a mantenir el percentatge que en aquest acte s'incrementa. Per
altra banda, cal esmentar que el pagès pagarà menys per les terres ja que s'han suprimit les peonades
teòriques.

XI.- REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT D'AGENTS EXECUTIUS I DELEGACIÓ DEL
SERVEI DE RECAPTACIÓ OEXECUTIVA EN LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
El Ple de l'Ajuntament va acordar nomenar agents executius d'aquest ajuntament als funcionaris de la
Diputació de Lleida En Josep Prades i Mir, en Julio Viniegra i Pulido, Na Maria Teresa Fabregat i
Triquell i Na Marisol Mir Companys, perque realitzin les gestions de recaptació en via de
constrenyiment, d'acord amb el Reglament General de Recaptació aprovat en el RD 1684/90 de 20 de
desembre.
Atès que la Diputació de Lleida ens ha comunicat que el proper 31 de desembre de 1995 deixa de
prestar el servei de recaptació executiva municipal com a forma de gestió directa i que ara es prestarà a
través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, cal procedir al revocament
del nomenament dels agents executius de la Diputació i a la delegació de la recaptació executiva.
Atès tot l'exposat, s'acorda per majoria absoluta, amb els vots favorables dels membres dels grups del
PSC i PP (vuit), contrari del membre d'ERC (un) i les abstencions dels membres de CiU i IC (quatre),
PRIMER.- Revocar el nomenament com a agents executius d'aquest ajuntament als funcionaris de la
Diputació de Lleida En Josep Prades i Mir, en Julio Viniegra i Pulido, Na Maria Teresa Fabregat i
Triquell i Na Marisol Mir Companys, perque realitzin les gestions de recaptació en via de
constrenyiment, d'acord amb el Reglament General de Recaptació aprovat en el RD 1684/90 de 20 de
desembre.
SEGON : Delegar en 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, les facultats que aquest Ajuntament, a
l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 de la Llei
39/88 reguladora de les Hisendes Locals, té atribuïdes en matèria de recaptació executiva de les taxes i

preus públics corresponents als exercicis de 1995 i anteriors, amb l'abast, el contingut, les condicions i
la vigència que s'estableixen en el present acord.
TERCER : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
Les facultats de recaptació en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació d'ingrés
directe, i si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics que s'esmenten en
l'apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a
la legislació aplicable i si de cas el següent:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i les notificacions
individuals en liquidacions per ingrès directe.
b) Establir, cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
c) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
d) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en executiva.
e) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
f) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
g) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
h) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
i) La declaració de deutor fallit, de crèdit incobrables, de prescripció de deutes, de valor defectuós i de
qualsevol altre motiu de data de valors.
j) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
k) Autoritzar i presidir les subhastes.
l) Acordar la suspensió del procediment.
m) Entaular terceries de domini i de millor dret.
n) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessaries per a la seva
inscripció en els Registres Públics.
o) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un òrgan
de la Diputació de Lleida.

QUART.- OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l'ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la
tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es
poden detallar les següents:
a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periódic o d'ingrés directe.
b) Aprovació del calendari de cobrança.
c) Notificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas de
liquidacións d'ingrés directe.
d) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f) Dictar la providència de constrenyiment.
g) Confeccionar el plec de càrrecs.
CINQUÈ: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en executiva, a partir
d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades la Diputació de Lleida s'atendrà a l'Ordenament Local i a
la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com a la
normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús
de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
3) Per l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà una
compensació econòmica consistent en:
a) El 7,5 % del principal recaptat en període executiu, fins l'iniciació del procediment executiu.
b) El 15% del principal recaptat amb independència de la quantia que la legislació vigent en cada
moment determini pel recàrrec de constrenyiment.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la Diputació
de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint la
compensació econòmica de l'apartat 3) anterior.

En els mesos d'abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85 % de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l'Ajuntament el compte de
recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d'ingrés
directe.
- Resum per exercicis i conceptes els motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l'ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de
pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l'entitat la llista individualitzada de totes les dates que
s'hagin produit en el darrer trimestre, especificada per motiu de data, per tal que l'entitat en tingui
coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que cregui oportunes.

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 154 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, la
Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria
sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres
agents, els quals intervinguin en la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i el qual sigui objecte del
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent
documentació:
a) Certificacions de descobert col.lectives o individuals de tots els rebuts i liquidacions d'ingrés directe
així com la providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
c) Cinta magnètica o diskette, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com
fotocòpia de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així com
fotocòpia de la publicació de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del Butlletí Oficial de la Província on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de
rebut de cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions
d'ingrés directe.

SISÈ: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida la present delegació entrarà en vigor l'1 de gener de
1996 i estarà vigent fins el 31 de desembre de 2000, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc
anys, cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre
amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.

SETÈ: El present acord s'haura de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part es
procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.

VUITÈ: Una vegada acceptada la 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, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.
Intervencions: El sr. Arcaya comenta que l'Ajuntament d'Almacelles s'hauria de plantejar dur ell la seva
recaptació. El sr. Escuer pregunta si es deleguen tots els padrons. L'alcaldia contesta el sr. Escuer en
sentit negatiu, que només es tracta dels rebuts propis que l'Ajuntament no ha ingressat en voluntària, i
al sr. Arcaya li contesta que ell també és conscient que no funciona prou bé l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs locals, si bé observa que hi ha un canvi de voluntat, i demana que
almenys durant un any li continuem donant la confiança.

XII.- APROVACIÓ INICIAL D'ESTUDIS DE DETALL
12.1. ILLA FORMADA PELS CARRERS MAJOR, CARME i NOGUERA
Atèsa la sol·licitud presentada pel sr. Fernando Aldabó Pujol, relativa a l'estudi de detall dels terrenys
situats als carrers Major, Carme i Noguera, d'acord amb la documentació tècnica de l'arquitecte
Mariano Ibarz Nadal;.
Atès que l'objecte de l'estudi de detall és el manteniment de la qualificació urbanística actual, és a dir,
Clau-2 (zona d'extensió de casc), amb tipus d'ordenació entre mitgeres, edificació a un front de vial
amb illa oberta (front c. Major) i reordenació de volums del conjunt per habilitació del local comercial
en planta primera en front al c. Carme;.
Vistos els informes dels serveis tècnics i jurídics de l'ajuntament;
Vistos els articles 26, 66, 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; art. 50 de les Normes Subsidiàries i
Complementàries de Planejament d'Almacelles; art. 50 i 112 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya;
Sotmesa la proposta a votació , el Ple per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups del PSC,
CiU, PP, IC (dotze en total) i l'abstenció del membre d'ERC (un) s'acorda:

Primer: Aprovar inicialment l'estudi de detall en l'àrea delimitada pels carrers Major, Carme i Noguera
d'aquesta localitat.
Segon: Publiqui's aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circul.lació perquè durant el termini de vint dies hom pugui examinar l'expedient i presentar les
reclamacions o al×legacions que cregui oportunes; paralel×lament notifiqui's als propietaris i altres
interessats colindants a l'àmbit territorial de l'estudi.
Tercer:Cas que durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al×legació, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, i en el termini de deu dies es trametrà còpia de l'expedient i del projecte a la
comissió d'urbanisme de Lleida.
Quart: S'assenyala com a àmbit territorial afectat per l'estudi de detall, als efectes de suspensió de
l'atorgament de llicències d'edificació, parcel.lació i demolició el comprès per l'àrea abans esmentada.
La suspensió s'extinguirà per l'aprovació definitiva de l'estudi de detall.

12. 2. ILLA SITUADA ENTRE ELS CARRERS BINEFAR, ANSELM CLAVÉ i JOAQUIM
COSTA
Atesa la sol·licitud presentada pel sr. Francisco Orellana Díaz relativa a l'estudi de detall dels terrenys
situats als carrers Binèfar, Anselm Clavé i Joaquim Costa, d'acord amb el projecte tècnica de
l'arquitecte Ferran Florensa Majoral;
Atès que l'objecte de l'estudi de detall és la substitució de la qualifiació urbanística actual, Clau-4 (zona
d'ordenació en edificació aïllada plurifamiliar) per la de Clau-2 (zona d'extensió de casc), incloent-hi
un canvi en la tipologia edificatòria dels habitatges plurifamiliars per la modalitat d'habitatges
unifamiliars en filera;.
Vistos els informes dels serveis tècnics i jurídics de l'ajuntament;
Vistos els articles 26, 66, 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; art. 50 de les Normes Subsidiàries i
Complementàries de Planejament d'Almacelles; art. 50 i 112 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya;
Sotmesa la proposta a votació el Ple per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups del PSC,
CiU, PP, IC (dotze en total) i l'abstenció del membre d'ERC (un) s'acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'estudi de detall en l'àrea delimitada pels carrers Binèfar, Anselm Clavé i
Joaquim Costa d'aquesta localitat, presentat per Francisco Orellana Díaz, segons projecte de l'arquitecte
Ferran Florensa Mayoral.

Segon: Publiqui's aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circul.lació perquè durant el termini de vint dies hom pugui examinar l'expedient i presentar les
reclamacions o al×legacions que cregui oportunes; paralel×lament notifiqui's als propietaris i altres
interessats colindants a l'àmbit territorial de l'estudi.
Tercer:Cas que durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al×legació, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, i en el termini de deu dies es trametrà còpia de l'expedient i del projecte a la
comissió d'urbanisme de Lleida.
Quart: S'assenyala com a àmbit territorial afectat per l'estudi de detall, als efectes de suspensió de
l'atorgament de llicències d'edificació, parcel.lació i demolició el comprès per l'àrea abans esmentada.
La suspensió s'extinguirà per l'aprovació definitiva de l'estudi de detall.

12.3. ILLA SITUADA ENTRE ELS CARRERS BINEFAR I PONENT
Atès que amb data 22 de setembre de 1995, núm. de registre d'entrada 1649 per part de l'empresa
PROMOCIONS I VIVENDES LA SEU S.L., amb NIF B-25.307.091 i domicili a la carretera de
Corbins, Km. 2 de Lleida, es va sol.licitar la tramitació i aprovació de l'estudi de detall de l'illa situada
al c/ Binéfar xamfrà c/ Ponent, projecte redactat per l'arquitecte Sr. Francesc Oró Oró.
Atès que l'objecte de l'estudi de detall és la substitució de la qualificació urbanística actual -CLAU-4(zona d'ordenació en edificació aïllada plurifamiliar) per la clau 2 (zona d'extensió de casc, amb un
tipus d'ordenació d'edificació plurifamiiar entre mitgeres, segons alineació de vial, si bé, la present
proposta inclou un canvi en la tipologia edificatòria dels habitatges plurifamiliars per la modalitat
d'habitatges unifamiliars en filera.
Vistos els informes favorables dels serveis tècnics i jurídics de l'ajuntament;
Vistos els articles 26, 66, 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; art. 50 de les Normes Subsidiàries i
Complementàries de Planejament d'Almacelles; art. 50 i 112 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya;
Sotmesa la proposta a votació, el Ple per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups del PSC,
CiU, PP, IC (dotze en total) i l'abstenció del membre d'ERC (un) s'acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'estudi de detall en l'àrea delimitada pel c/ Binéfar xamfrà c/ Ponent.
Segon: Publiqui's aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circul.lació perquè durant el termini de vint dies hom pugui examinar l'expedient i presentar les

reclamacions o al×legacions que cregui oportunes; paralel×lament notifiqui's als propietaris i altres
interessats colindants a l'àmbit territorial de l'estudi.
Tercer:Cas que durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al×legació, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, i en el termini de deu dies es trametrà còpia de l'expedient i del projecte a la
comissió d'urbanisme de Lleida.
Quart: S'assenyala com a àmbit territorial afectat per l'estudi de detall, als efectes de suspensió de
l'atorgament de llicències d'edificació, parcel.lació i demolició el comprès per l'àrea abans esmentada.
La suspensió s'extinguirà per l'aprovació definitiva de l'estudi de detall.

12.4. ILLA SITUADA ENTRE ELS CARRERS SANT ANTONI, URGELL, LES GARRIGUES i
NOSTRA SRA. DE MONTSERRAT
Atesa la sol·licitud presentada per l'empresa LLANAS-5 relativa a l'estudi de detall dels terrenys situats
als carrers Sant Antoni, Urgell, Les Garrigues i Montserrat, d'acord amb el projecte tècnic de
l'arquitecte Joan Pasarisa Argelich;
Atès que l'objecte de l'estudi de detall és la substitució de la qualifiació urbanística actual, Clau-4 (zona
d'ordenació en edificació aïllada plurifamiliar) per un sistema mixt de manteniment de l'actual clau i
substitució en un 50 per 100 per la clau-2 (extensió de casc), amb un tipus d'ordenació d'edificació
plurifamiliar entre mitgeres segons alineació de vial, si bé la present proposta inclou un canvi en la
tipologia edificatòria dels habitatges plurifamilairs per la modalitat d'habitatges unifamiliars en filera
amb ordenació específica;
Vistos els informes dels serveis tècnics i jurídics de l'ajuntament;
Vistos els articles 26, 66, 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; art. 50 de les Normes Subsidiàries i
Complementàries de Planejament d'Almacelles; art. 50 i 112 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya;
Sotmesa la proposta a votació el Ple per majoria absoluta, pels vots a favor dels membres dels grups del
PSC i PP (vuit) i l'abstenció dels membres de CiU, IC i ERC (cinc) s'acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'estudi de detall en l'àrea delimitada pels carrers sant Antoni, Urgell, Les
Garrigues i Montserrat d'aquesta localitat, presentat per l'empresa LLANAS-5 S.L., segons projecte de
l'arquitecte Joan Pasarisa Argelich.
Segon: Publiqui's aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circul.lació perquè durant el termini de vint dies hom pugui examinar l'expedient i presentar les

reclamacions o al×legacions que cregui oportunes; paralel×lament notifiqui's als propietaris i altres
interessats colindants a l'àmbit territorial de l'estudi.
Tercer:Cas que durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al×legació, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, i en el termini de deu dies es trametrà còpia de l'expedient i del projecte a la
comissió d'urbanisme de Lleida.
Quart: S'assenyala com a àmbit territorial afectat per l'estudi de detall, als efectes de suspensió de
l'atorgament de llicències d'edificació, parcel.lació i demolició el comprès per l'àrea abans esmentada.
La suspensió s'extinguirà per l'aprovació definitiva de l'estudi de detall.
Intervencions: El sr. Doblas fa llegir l'informe del tècnic municipal, i a continuació comenta que aquest
estudi de detall pretèn una solució mixta per a un àmbit territorial, i això no ho permeten les Normes
Subsidiàries. Si aquestes no són bones, es canvien, però no es poden fer petites modificacions puntuals
que al final desvirtuaran la normativa urbanística. I que cal tenir en compte que el valor de l'habitatge
mitgera és diferent al bloc, malgrat es baixi l'edificabilitat. El sr. Arcaya comenta que ningú no
assegura que si canvien les circumstàncies de mercat els promotors no canviaran, amb un altre estudi
de detall,
allò que prèviament s'ha modificat, i explica la seva abstenció en aquest punt i els anteriors atès que
entèn que tantes modificacions puntuals de la normativa urbanística la desvirtuen.

XIII.-MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP D'ERC
13.1. Sobre nova utilització de l'antic "Centre rural de salut i higiene"
El sr. Arcaya, com a membre del grup d'ERC explica la moció que ha presentat davant del Ple, que
atès que s'ha inaugurat el nou consultori mèdic (CAP), l'antic "Centre rural de salut i higiene", en
dependències municipals, podria esdevenir les noves dependències de la Policia Local. El sr. Prats
esmenta que ja existeix un acord de Comissió de Govern on es demana que per part del sr. metge es
deixin les dependències lliures per tal que l'Ajuntament en pugui disposar-ne. Per part de l'alcaldia es
proposa l'acceptació de la moció d'ERC però sense afectar-la a cap servei en concret. El sr. Escuer
demana reestructurar l'Ajuntament, i quan estigui buit el local, que es decideixi. El sr. Arcaya demana
que es fixi data de desallotjament. El sr. Miquel Querol demana una reunió de portantveus i que
s'elabori una proposta consensuada en un proper ple. L'alcaldia proposa de nou l'acceptació de la
proposta i una reunió amb els portantveus per consensuar les actuacions i posteriorment amb
l'interessat. El sr. Doblas demana que a aquesta reunió hi sigui present el secretari per tal de que
disposin d'assessorament jurídic.
Finalment, s'aprova la proposta de recuperar l'antic "centre rural de salut i higiene" en favor de
l'Ajuntament, sense assignar-li cap servei concret, que serà decidit posteriorment, i es convoca als
representants dels grups polítics a una reunió que tractarà el tema.

13.2. Sobre el repintat i sol·licitud de nous passos de vianants
Presa la paraula pel sr. Arcaya, demana a la Corporació el repintat dels existents i la nova instal·lació
de passos de vianants a la travessera d'Almacelles. El sr. Escuer comenta que l'anterior equip de govern
ja instà nous passos, i se n'hauria de posar també al c. A. Guimerà i Balmes. El sr. Querol comenta que
segons el MOPTMA ha d'haver-hi distància mínima entre passos. El sr. Prats comenta que se n'hauria
de posar també al davant dels instituts i a la carretera d'Alfarràs, a la caseta de la llum. El sr. Doblas
comenta que també al davant dels instituts s'hauria de col·locar una limitació de velocitat. Sotmesa la
moció a criteri del Ple, s'aprova per assentiment.

XIV.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n'hi ha.

XV.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Escuer: Li consta que ja ha sortit la sentència de les "cases barates". Què s'ha pensat a fer? Contesta
el sr. Prats dient que immediatament es convocarà a una reunió amb els veïns i allí se'n parlarà. També
vol esmentar el sr. Prats que la minuta de l'advocat municipal puja a més de 3.000.000 PTA, i que és
exagerat que per un contenciós de 18 milions ens costi 3. El sr. Escuer diu que el seu grup municipal no
ho va denunciar.. i que algú va donar publicitat per que és fes el contenciós.
Sr. Arcaya: Demana que en unes properes eleccions, si hi ha sorteig de faroles, que es respectin, que no
passi com a les darreres, que el PP no ho va respectar. El sr. Manuel Querol comenta que és conscient
del tema, que fou una empresa de serveis la responsable, i procurarà que no torni a passar. El sr.
Miquel Querol comenta que ell personalment va despenjar pancartes del PP, amb la consequent crítica
de qui desconeixeia el tema.
El sr. Miquel Querol demana que l'aparcament reservat a l'Ajuntament es respecti, que a vegades no
s'hi pot aparcar.
El sr. Arcaya pregunta com està l'avansprojecte del parc de Bombers, cos que per altra banda cal
potenciar. Contesta l'alcaldia que de moment està paralitzat; que recentment va parlar amb el sr. Trepat
dels bombers de Lleida, i varen acordar reemprendre el tema.
El sr. Doblas pregunta quan començarà la carretera d'Alfarràs. Contesta el sr. Prats que no s'atreveix a
fixar data.L'Alcaldia comenta que estava a l'espera que RENFE comuniqués el pes que pot suportar el
pont sobre el tren per poder començar a actuar, i s'està en aquest tràmit.

El sr. Prats fa constar al Ple l'escrit que SERAGUA fa enviar a la Comissió de Govern, previ
requeriment, sobre el cost del rescat de la concessió d'aigua, i que aquest puja 184.899.479,- PTA, i
demana que consti en Acta aquesta quantitat.
I sense que hi hagin d'altres assumptes a tractar, l'Il·lm. sr. alcalde tanca la sessió. Són les 22,15 h del
dia esmentat a l'encapçalament. De tot el tractat i debatut estenc la present acta, que com a secretària
accidental certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA
ACCIDENTAL,

