ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
25
DE
FEBRER
NÚMERO 2
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
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 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA
18 DE DESEMBRE DE 1997 I 31 DE GENER DE 1998.
Les actes són aprovades per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS DEL
MUNICIPI D'ALMACELLES.
Es dóna lectura a la següent proposta:

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu article
86.3, reservada a favor dels ens locals els serveis funeraris, fins i tot, en règim de
monopoli.
La legislació sectorial, i més concretament l'article 42 del Decret 2263/1974, de 20 de
juliol, per mitjà del qual va ser aprovat el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
disposà que en tota població de més de 10.000 habitants, hauria d'existir, almenys, una
empresa funerària, privada o municipal.
Aquesta és la situació amb la qual es trobava el municipi d'Almacelles fins a la
promulgació del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de
caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica. L'article 23 d'aquest
Reial Decret elimina els serveis funeraris del llistat d'activitats i serveis que, d'acord
amb l'article 86.3 LBRL, quedaven reservats a les entitats locals, les quals els podien
prestar en règim de monopoli, mentre l'article 22 del mateix Reial Decret liberalitza la
prestació dels serveis funeraris.
No obstant, el propi article 22, en el seu segon apartat, ha previst la possibilitat que els
Ajuntaments puguin sotmetre a autorització la prestació d'aquests serveis. Aquesta
autorització ha de tenir caràcter reglat i les ordenances i reglaments municipals han de
precisar els requisits objectius necessaris per tal d'obtenir-la.
Aquesta darrera consideració és conseqüència de la transcendència individual, social i
sanitària que tenen els serveis funeraris.
Totes aquestes circumstàncies i la voluntat de l'Ajuntament d'assolir els objectius que es
desprenen de les consideracions fetes anteriorment, justifiquen de forma sobrera
l'aprovació d'un Reglament i el submissió de l'activitat funerària privada a un règim
d'autoritzacions que, a banda d'integrar el règim jurídic de les activitats classificades,
faci possible que totes les empreses funeràries que vulguin desplegar les seves activitats
al municipi, estiguin en condicions de prestar un servei digne.
Atès que no és necessari ni l'informe previ del Departament de Governació, ni que
l'acord s'adopti amb cap quòrum específic.
De conformitat amb l'atribució de competències establerta a l'article 22.2.1 de la Llei
7/85 de 2 d'abril, de les Bases de Règim Local, i el corresponent article 50.2.d de la Llei
8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Així mateix, d'acord amb
el procediment establert en els articles 58 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de
normativa aplicable.
Per aquests motius, es proposa:
Primer: Aprovar inicialment el reglament regulador dels serveis funeraris al municipi
d'Almacelles, segons la redacció que consta a l'expedient.
Segon: Sotmetre l'expedient a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils,
mitjançant publicació al BOP, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari de difusió
local, a més de fer l'advertiment que, si el reglament no és objecte de reclamacions o
al·legacions durant el termini abans indicat es considerarà aprovat definitivament sense
cap més tràmit.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament
i execució d'aquest acord.
El portaveu de CIU, fa constar que troba correcta la redacció d'un Reglament de Serveis
Funeraris, atès que és un servei que afecta a tothom, però considera que el seu estudi a
d'ésser acurat i consesuat.
Comentant el Reglament que es proposa aprovar, fa constar que el considera massa
extens i que poden haver altres esborranys de Reglament més adequats. Per altra banda
considera la fiança, un pèl desproporcionada i pel que fa al termini de 25 anys, creu que
s'hauria d'estudiar, així com també el tema de les sancions entre altres aspectes. En
definitiva, proposa retirar de l'ordre del dia aquest punt, per tal de millorar el seu estudi i
poder-lo consesuar.
El portaveu d'ERC, pregunta si hi ha la possibilitat de fer un tanatori Municipal,
contestant el Sr. Alcalde que no és així. Afegint el mateix Regidor que cal que
l'Ajuntament controli i administri aquest serveis, opinant que si es fes un tanatori
municipal es podria regular millor aquest servei des de l'Ajuntament.
El portaveu del PSC, fa constar que qualsevol empresa es podrà presentar per demanar
l'autorització i prestar el servei, el qual deixarà de ser monopoli. Partint d'aquesta
consideració, creu que no és lògic que l'Ajuntament incideixi en el tema.
El portaveu d'ERC assenyala que quan n'hagi un tanatori d'una empresa no haurà cap
més empresa que intenti prestar els serveis.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per vuit vots a favor dels representants del PSC i
PP 1 vot en contra del representant d'ERC i 4 abstencions dels representants d'IC-EV i CiU.
3.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL D'ALINEACIONS I
RASANTS I D'ORDENACIÓ DE VOLUMS EN LA UNITAT D'ACTUACIÓ
NÚM. 6 DEL SÒL URBÀ.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vist l'estudi de Detall de la Unitat d'Actuació núm. 6, redactat per AURAD, CP, que te
per objecte ordenar alineacions, rasants i volums en l'esmentat àmbit, a l'objecte de
procedir posteriorment a reparcel.lar la zona i la seva urbanització.
Atès que en el Ple de 18 de desembre de 1997, es va aprovar inicialment l'esmentat
estudi i a la vista de que ha estat publicat l'edicte escaient en el B.O.P. en data 20 de
gener de 1998, sense que s'hagin presentat al·legacions al respecte i havent-se notificat
personalment a tots els interessats.
Vist el que disposen els articles 64 i següents del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol
que refon la normativa urbanística catalana i el que disposa l'article 140 del Reglament
de Planejament Urbanístic, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament l'estudi de detall d'alineacions, rasants i d'ordenació
de volums en la unitat d'actuació núm.. 6 del sòl urbà, redactat per AURAD CP., de data
desembre de 1997.
SEGON.- Trametre l'expedient i el document tècnic als Serveis Territorials
d'Urbanisme de la Generalitat, als efectes del que disposa l'article 64 del Decret
Legislatiu 1/90 de 12 de juliol.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidor del PSC, PP i
ERC i 4 abstencions dels regidors de CIU i IC-EV.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚMERO 6 I DETERMINACIÓ DEL SISTEMA
D'ACTUACIÓ.
Es dóna lectura a la següent proposta:

Les Normes Subsidiàries de Planejament d’Almacelles contenen la delimitació de la
unitat d’actuació número 6 (UA- 6), sense que s’hagi concretat en l’esmentat instrument
de planejament el sistema d’actuació.
Existeixen criteris tècnics que justifiquen la modificació de l’àmbit de la unitat
d’actuació, recollint-se aquests criteris en la memòria justificativa del projecte de
modificació.
Atès que per acord del Ple de dat 18 de desembre de 1997 es va aprovar inicialment
aquest expedient havent estat publicat l'edicte d'exposició pública en el BOP de data 20
de gener de 1998 i notificat als interessats sense que s'hagin produït al·legacions.
Vist l’establert en l’article 38.2 del Reglament de Gestió urbanística, i articles 168 i 169
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel que s’aprova el refós dels texts legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, es proposa al Ple la següent proposta
d’acord:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte de modificació de la delimitació de la
Unitat d’Actuació número 6, redactat per AURAD, S.C.P. i que comprèn una superfície
de 3.103,15 m2, limitada al Nord per la Travessia de Sant Roc i finques de propietat
particular; a l’Est pel carrer del Batlle Simó; al Sud, per finques particulars; i a l’Oest,
pel carrer de Joan Maragall.
SEGON: Determinar en l’esmentat projecte, de forma definitiva, d’acord a l’article
169 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, com a sistema d’actuació urbanística,
el de cooperació.
TERCER.- Publicar en el BOP l'esmentat acord als efectes de que disposa l'article
38.1.D del Reglament de Gestió Urbanística.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidor del PSC, PP i
ERC i 4 abstencions dels regidors de CIU i IC-EV.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DEL PARC DE BOMBERS D’ALMACELLES.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el projecte de referència que té per objecte la rehabilitació del Parc de Bombers
Voluntaris d’Almacelles.

Atès que el Ple de data 18 de desembre de 1997, va aprovar inicialment el projecte
esmentat, havent-se publicat l'edicte d'audiència pública en el BOP de data 20 de
desembre de 1997.
Atesa la al·legació presentada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de data 31 de
desembre de 1997, adduint la incompetència dels Arquitectes Tècnics per redactar
projectes de rehabilitació i vistes també la instància del Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de data 3 de febrer de 1998, en la que justifica la seva competència
professional per projectar les obres contingudes en el projecte de referència, considerant
aquestes com a obres de reparació, sense que del projecte es derivi el disseny d'un
edifici substancialment diferent en la seva composició al que hi havia construït, tot el
qual es justifica amb la invocació de Sentencies del Tribunal Suprem de data 5 de
desembre de 1991 i de 26 de febrer de 1990.
Vist el que disposa l’art. 37 del reglament d’activitats obres i serveis de les
Corporacions Locals, de data 23 de juny de 1995.
Vistos els informes obrants es proposa als reunits, el següent:
PRIMER: Desestimar l'al·legació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i aprovar
definitivament el projecte anomenat “Rehabilitació i consolidació del Parc de
Bombers Voluntaris d’Almacelles.” per un import pel que fa als costos de 6.057.187,Ptes. redactat pels arquitectes tècnics Srs. Domingo Bandrés Lacambra i Santiago
Llanas Moliner.
SEGON: Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Notificar aquest acord al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidor del PSC, PP i
ERC i 4 abstencions dels regidors de CIU i IC-EV.
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
PARCIAL DELS CARRERS SANT ROC I MARAGALL (Entre Batlle Simó i
Mossèn Jacint Verdaguer) C/ CERVANTES (Entre C/ Sant Roc i Melcior de
Guàrdia) A LA LOCALITAT d'Almacelles.
Es dóna lectura a la següent proposta que es aprovada per unanimitat dels 13 regidors
reunits:

Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització parcial dels
carrer Sant Roc i Joan Maragall (Entre el C/ Batlle Simó i Mossèn Jacint Verdaguer) el
C/ Cervantes (Entre C/ Sant Roc i C/ Melcior de Guàrdia) per tal de dotar-los dels
serveis urbanístics necessaris pel desenvolupament general de la zona i pel gran interès
de viabilitat rodada existent actualment, donat que es tracta de comunicar
urbanísticament aquests carrers amb el C/ Major.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 1997 es va aprovar
inicialment el projecte de referència havent estat exposat al públic l'edicte escaient
mitjançant inserció en el BOP de data 20 de desembre de 1997.
Vista l'al·legació presentada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de data 31 de
desembre de 1997, al·legant la manca de competència dels aparelladors i Arquitectes
Tècnics per a redactar projectes d'urbanització parcial i examinada també la instància
del Col·legi de Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida de data 3 de febrer de 1998
justificant la competència d'aquests a l'empar del que disposen el paràgraf 2 de l'article 2
de la llei de 12 /96 i aportant també jurisprudència que confirma la correcta aplicació
d'aquesta Llei al supòsit que es planteja.
Atès el que disposa el RD legislatiu 1/90, de 12 de juliol, que refon la normativa
urbanística catalana, i el que disposa el RD llei estatal 5/96 de 7 de juny, de mesures
liberalitzadores en matèria de sòl, en el seu article 4t., que modifica la Llei Reguladora
de les Bases de Règim Local, donant nova redacció a l’article 21.1, paràgraf “m”,
atorgant competència a l’Alcaldia per l’aprovació inicial de projectes d’urbanització, es
proposa als reunits el següent:
PRIMER: Desestimar l'al·legació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i aprovar
definitivament el projecte d’urbanització parcial d’un tram del carrer dels carrer Sant
Roc i Joan Maragall (Entre el C/ Batlle Simó i Mossèn Jacint Verdaguer) i el C/
Cervantes (Entre C/ Sant Roc i C/ Melcior de Guàrdia, per un import de 51.016.596,-Ptes., de data novembre de 1997, redactat per l’arquitecte tècnic Domingo Bandrés
Lacambra.
SEGON: Trametre còpia d'aquest expedient i del document tècnic que li serveix de
suport als Serveis Territorials d'Urbanisme de Lleida als efectes del que disposa l'article
64 del Decret Legislatiu 1/90 del 12 de juliol.
TERCER.- Notificar aquest acord al Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Catalunya, com
a part interessada.

7.- DETERMINACIÓ DEFINITIVA DELS SISTEMA DE COOPERACIÓ PER A
LA GESTIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NUMERO 8 PREVISTA EN LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que les Normes Subsidiàries de Planejament preveuen la unitat d'actuació número
8 dintre del sòl urbà sense que es fixi en aquestes cap sistema d'actuació per a la seva
gestió.
Atès que l'Ajuntament per acord del Ple de data 13 de novembre de 1997 va resoldre
gestionar l'esmentada unitat d'actuació a petició d'una part dels propietaris i en
conseqüència fixar inicialment el sistema de cooperació per a la gestió de la unitat
número 8, havent-se publicat l'esmentat edicte adient en el BOP del dia 6 de desembre
de 1997 i en el Diari SEGRE de data 25 de novembre de 1997, a més a més de la seva
notificació individualitzada a cadascun dels interessats sense que s'hagin presentat cap
al·legació.
Vist el que disposa l'article 38 del reglament de Gestió urbanística així com l'article 169
del Reial Decret Legislatiu 1/90 del 12 de juliol es proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Fixar definitivament el sistema de cooperació per a la gestió de la unitat
d'actuació número 8 del sòl urbà.
SEGON.- Publicar aquest acord en el BOP a l'empara del que disposa l'article 38.1.D.
del Reglament de Gestió Urbanística.
Pren la paraula el portaveu d'IC-EV que fa constar que com és habitual sempre que es
parla d'un sistema de cooperació, vol fer constar que, les Normes Subsidiàries fixen el
sistema de compensació, essent aquest el motiu del seu vot en contra.
El portaveu de CIU, manifesta el seu vot en contra, per motius similar als del portaveu
d'IC-EV i per coherència amb el vot emès en anteriors intervencions sobre aquest temes.
El portaveu del PSC, fa constar que per acord del Ple, es pot canviar el sistema de
compensació cosa que està prevista en la normativa vigent.
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per 9 vots a favor dels representants del PSC, PP
i ERC i 4 vots en contra dels regidors d'IC-EV i CIU.

8.- ALIENACIÓ PER ADJUDICACIÓ DIRECTA I PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT D'UNA PORCIÓ SEGREGADA DE
LA PARCEL·LA
MUNICIPAL SITUADA EN LA CARRETERA DE SUCS.
Es dóna lectura a la següent proposta que s'aprova per unanimitat del 13 regidor reunits:
Vist l'expedient iniciat per l'alineació d'una porció que es segregarà de la parcel·la
municipal situada en la carretera de Sucs, anomenada parcel·la número 5 i adjudicada a
l'Ajuntament en el projecte de reparcel.lació de ED 2 aprovat definitivament per acord
del Ple de data 27 de setembre i 15 de Novembre de 1996
Atès que l'expressada parcel·la urbana està qualificada com a ben patrimonial de propis
i valorada en 997.583,-- pessetes.
Atès que la venda es justifica en la no adscripció a una funció especifica i en la
conveniència de facilitar als propietaris de la finca termenajant Sr. Vicente Expósito i
Isabel Albejano Garcia ala possibilitar de disposar d'una zona annexa a la seva parcel·la
per tal de millorar les condicions urbanístiques i d'utilització d'aquesta, la qual els hi ha
estat adjudicada com a conseqüència del projecte de reparcel.lació de l'àmbit ED 2
d'Almacelles .
Atès que el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals en el seu article 43 permet
l'alienació per tràmit diferent del de subhasta en el cas de bens que tinguin peculiaritats
especials dels quals requereixen l'alienació directa.
Vist el que disposa l'article 40 i següents del Reglament del Patrimoni i Ens Locals i les
normes Subsidiàries de Planejament i l'article 140 del Decret Legislatiu 1/90 del 12 de
juliol, pel que fa a la possibilitat de realitzar segregació de parcel·les urbanes, es
proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Alienar, pel procediment negociat, a Vicente Expósito Marín i Isabel
Albejano Garcia per meitats indivises el següent be Patrimonial:
Parcel·la Urbana de 128,97 m2 que està integrada en una parcel·la situada a la carretera
de Sucs, termeneja al Nord amb finca propietat de Vicente Expósito i Isabel Albejano,
al Sud amb finca d'Antoni Daurell i Maria Solé, a l'Est amb resta de finca matriu de la
qual es segrega i a l'Oest amb finca de Maria Montalbán.
La parcel·la es troba lliure d'edificacions i de càrregues i gravams.

L'esmentada porció es segrega d'una parcel·la de 660,94 m2, que segons l'antiga
medició era de 673,19 m2. que va ser adjudicada a l'Ajuntament d'Almacelles en virtut
de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació de l'ED2, amb els següents límits:
Nord amb parcel·la de Vicente Expósito i Isabel Albejano i parcel·la de Hilaria Gracia
Trench i Francisca Escanilla Gracia, al Sud parcel·la de Montserrat i Carolina Pascual
Gombau; a l'Est carretera de sucs i a l'Oest amb parcel·la de Vicente Expósito Marín i
Isabel Albejano Garcia i parcel·la de Maria Montalbán Fuertes.
La resta de finca matriu de 541,97 m2. que termenjen al Nord amb finca d'Hilaria
Garcia Trenc i Francisca Escanilla Garcia i amb finca de Vicente Expósito i Isabel
Albejano.
Al Sud amb finca de Montserrat i Carolina Pascual Gombau i amb Maria Montalbán.
A l'Est amb carretera de Sucs.
a l'Oest amb la porció segregada i que s'adjudicarà en venda als Srs. Vicente Expósito i
Isabel Albejano.
L'esmentada alienació es realitzarà per import de 997.583,-- pessetes.
SEGON.- Aprovar el Plec de condicions jurídic econòmic administratives que han de
regir el procediment negociat disposant la seva publicació en un termini de 8 dies en el
taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en el BOP, sol·licitant acte seguit que presenti oferta
de compra, si es del seu interès, els propietaris termenejants Srs. Vicente Expósito
Marín i Isabel Albejano Garcia.
TERCER.- Sol·licitar informe previ del Departament de Governació de la Generalitat a
l'empara de l'article 43 del Patrimoni dels Ens Locals.
QUART: Facultar als Sr. Alcalde per signar escriptura de venda de l'esmentada porció
segregada en favor dels propietaris de la finca annexa Srs. Vicente Expósito Marín i
Isabel Albejano Garcia.
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL
DESPLEGAMENT DE LA POLICIA CATALANA, DEMANANT UNA
SUBCASERNA DE MOSSOS D'ESQUADRA.
Almacelles és la capital d'una subcomarca situada entre la comarca de la Llitera (Franja
de Ponent) i el nord-oest de la del Segrià. En alguns cercles culturals i polítics
d'Almacelles és anomenada LA BAIXA LLITERA.

Aquesta subcomarca engloba els següents municipis: Raimat, Sucs, Suquets,
Gimenells, Pla de la Font, essent Almacelles la capital. La seva extensió compren un
total de 150 Km2., i té una densitat demogràfica d'uns 8.000 habitants.
Aquests municipis mantenen amb Almacelles tot un seguit de relacions humanes,
històriques, esportives, culturals, econòmiques i comercials. També gaudeixen dels
serveis que Almacelles ofereix, com poden ser els centres d'ensenyament i el Centre
d'Atenció Primària de la salut (CAP).
Si al territori de la Baixa Llitera li sumen els termes d'Alfarràs, Almenar, Alguaire i
Valmanya (Alcarràs), ens trobem davant d'una extensió de 300 km2 i un total de
18.000 habitants. Aquesta zona és la més gran en densitat de caps de bestiar granges de
tot Catalunya. Aquesta situació sumada a què Almacelles és poble fronterer, va dur a
que les autoritats espanyoles fessin a Almacelles una de les casernes de la Guàrdia
Civil més importants de ponent.
És per aquest motiu que el grup municipal de CIU a l'Ajuntament d'Almacelles proposa
els següents acords:
PRIMER.- Que l'Ajuntament d'Almacelles sol·liciti al Govern de la Generalitat i a la
Junta de la Seguretat de Catalunya que en el proper desplegament de la policia catalana
a les comarques de ponent, s'instal·li al nostre municipi una subcaserna de Mossos
d'Esquadra, suplint així el buit en seguretat que ocasionarà la marxa de la Guàrdia
Civil.
SEGON.- Que l'Alcalde d'Almacelles mantingui informats als grups municipals del
consistori, sobre l'evolució del tema.
TERCER.- Donar trasllat de l'acord del Ple, al Conseller de Governació de Catalunya
i a la Junta de Seguretat de Catalunya.
Pren la paraula el regidor en Josep Ibarz, defensant la moció i manifestant que com s'ha
dit en altres ocasions, Almacelles és la capital de la subcomarca que s'ha esmentat i que
com a tal ja tenim alguns serveis, encara que cal continuar defensant amb energia
aquesta capitalitat, per aconseguir els serveis que hi manquen.
El portaveu d'ERC manifesta el seu acord amb la moció i fa constar que s'estan fent
gestions per a que es presenti una moció al Parlament, a través del Diputat per Lleida,
suposant que el mateix haurà fet el Grup de CIU.

Finalment el Sr. Alcalde, fa constar que en la darrera entrevista mantinguda amb el
Conseller de Governació se li va manifestar que no estava prevista la subcaserna de
Mossos per Almacelles. Considera el Sr. Alcalde que cal fer tot el que estigui al nostre
abast per intentar millorar la seguretat d'Almacelles.
El portaveu de CIU considera que és convenient que es faci el que es pugui per aquest
objectiu, valorant positivament la unanimitat en aquest aspecte.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat.
10.- SUSPENSIÓ DE L'EXECUTIVITAT DE L'ACORD DEL PLE DE DATA 25
DE MAIG DE 1995, DISPOSANT PERMUTA AMB ELS SRS. JORDI GIRIBET
ARFELIS I ISABEL PALAU CASAÑÉ.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès que en data 22 de maig es va dictar Decret d'Alcaldia ordenant la instrucció
d'expedient per tal de determinar si es donen els requisits de lesió als interessos públics
municipals i/o d'infracció de l'Ordenament Jurídic susceptibles de produir la revisió dels
acords del Ple de 25 de maig de 1995 disposant permuta de béns immobles entre el
Municipi i els Srs. Jordi Giribet Arfelis i Isabel Palau Casañé.
Atès que l'article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que
l'Administració podrà suspendre l'acte o resolució mentre s'instrueix el procediment de
revisió, quan la seva executivitat pugui causar perjudicis d'impossible o difícil
reparació.
Atès que l'executivitat dels acords de Ple de 25 de maig de 1995 disposant la permuta,
ha d'impedir o condicionar greument el normal desenvolupament del Projecte de
Reparcel·lació de la SAU 1 i 1A, ocasionant perjudicis a l'interès públic de difícil
reparació.
Atès que de conformitat amb la reiterada jurisprudència emesa envers l'article 122 de la
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en matèria d'urbanisme, resulta
prevalent l'interès públic que es conté en els instruments de planejament i llur execució
sobre l'interès dels particulars.
Atès que l'article 51.1 j) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya faculta a
l'Alcaldia per tal d'exercir accions administratives en cas d'urgència i que resulta urgent

i necessari per a l'interès públic municipal garantir la normal tramitació del Projecte de
Reparcel·lació de la SAU 1 i SAU 1A.
Vistos els informes de Secretaria i d'Assessoria Jurídica es proposa als reunits, ratificant
el Decret de data 19 de gener, el següent:
Primer.- Suspendre l'executivitat dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 25 de maig de 1995 disposant permuta amb els Srs. Jordi Giribet
Arfelis i Isabel Palau.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats tot informant-los que contra la
mateixa poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des
de la seva notificació davant el Tribunal de Justícia de Catalunya, prèvia comunicació a
aquest Ajuntament.
El portaveu de CiU, manifesta el seu vot en contra, motivat pel fet de que l'acord que es
vol suspendre va ser pres per l'anterior govern format per CIU i IC-EV. Considera que
cal ser respectuós, afegint que l'anterior equip de Govern tenia motius en alguna ocasió
per fer coses similar i no ho va fer.
Per altra banda assenyala que aquest acord va ser informat pel Tècnic de l'Ajuntament i
es va prendre a través d'un expedient previ, no trobant motius per modificar-lo.
El portaveu d'ERC, manifesta que s'abstindrà de votar, atès de que no formava part del
Consistori anterior.
El portaveu del PSC assenyala que s'ha estudiat amb detall aquest tema i s'ha parlat molt
amb l'interessat. Afegint que l'acord no es pren sense fonament si no que ha estat
informat jurídicament en tot detall i s'ha pres aquesta decisió donat que no hi ha cap més
remei.
Finalment assenyala que és tal la diferència de valors i l'ofensa que això representa al
sentit comú que no s'ha pogut evitar la revisió d'aquell acte administratiu.
El Sr. Alcalde fa constar que no es va en contra de la persona sinó, de l'acord pres,
assenyalant la seva voluntat de arreglar aquest assumpte a través d'una negociació. Per
acabar, afegeix el Sr. Alcalde, que aquest equip de govern ha pagat tot el que a trobat
pendent de la corporació anterior.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors del PSC i PP,
4 vots en contra dels regidors d'IC-EV i CIU i 1 abstenció del regidor d'ERC.
11.- DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents Decrets de l'Alcaldia, per assabentar als reunits:
Decret 1/98 .- En referència a la cessió obligatòria al Municipi dels terrenys en relació
als Carrers Garcia Morato, Sant Jordi, Segrià i Noguera.
Decret 2/98 .- En referència a la Regulació del tractament automatitzat de les dades de
caràcter personal.
Decret 3/98 .- En referència a la suspensió dels acords adoptats pel Ple de la
Corporació en sessió 25 de maig de 1995, disposant permuta amb els Srs. Jordi Giribet i
Isabel Palau.
Decret 4/98 .- En referència al tràmit d'audiència per un termini de deu dies als Srs.
Jordi Giribet i Isabel Palau.
Decret 5/98 .- En referència a l'autorització al Sr. Honorio Martín González per tancar
½ més tard de l'habitual el passat dia 24 de gener.
Decret 6/98 .- En referència a la convocatòria del Ple Municipal ordinari del dia 25 de
febrer de 1998.
12.- APROVACIÓ DE LES VARIACIONS DEL VIALER DEL PADRÓ
MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent proposta que és aprovada per unanimitat, assenyalant el
portaveu de CIU que si els veïns estan d'acord:
Atès que l'INE dóna termini a tots els Ajuntaments per a que modifiquin i depurin el
vialer dels seus Municipis.
Atès que el nostre Municipi té, altes, baixes i modificacions en el seu vialer, s'ha
procedit a fer les modificacions oportunes i que són les següents:

ALTES DE CARRERS:
BAIXES DE CARRERS
Carrer Marinada
Urbanització Els Aubacs (1)
Carrer Llevant
Carrer Rubio Sans
Carrer Tramuntana
Camí d'Esplús
Carrer de Sucs
Carrer Migdia
Carrer Tamarit
Carrer Raimat
Carrer de la Bóvila
MODIFICACIONS
El carrer Avenir ...................................... passa a ser Anna Minguell
El carrer Ronda Circumval·lació............. passa a ser Ronda dels Esports
El carrer N.1............................................ passa a ser Melcior de Guàrdia
Carrer N.2 i 3.......................................... passa a ser Maria Rubies
Carrer N. 4.............................................. passa a ser Travessia Diputació
Carrer N.5............................................... passa a ser Travessia Canigó
Carrer N.6................................................ passa a ser Perllongament Àngel Guimerà
Partida Aubacs ....................................... passa a ser Partida camí d'Esplús
Carrer Raval ........................................... passa a ser Raval Baix
(1) URBANITZACIÓ ELS AUBACS constarà dels següents carrers:
C/ Marinada, C/ Sucs, C/ Migdia, C/ Llevant, C/ Tramuntana

13.- EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DELS CARRERS DE PONENT I JOAQUIM COSTA (TRAMS COMPRESOS
ENTRE LA CTRA. DE SUCS I EL C/ CANIGÓ).
Es dóna lectura de la següent proposta:
Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de l’obra
d’urbanització dels carrers de Ponent i Joaquim Costa (trams compresos entre la Crtra.
de Sucs i el C/ Canigó).
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme adequats i
mitjans auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que la memòria valorada de l’obra d’urbanització dels carrers Ponent i Joaquim
Costa (trams compresos entre la Crtra. de Sucs i el C/ Canigó), ha estat redactada pel Sr.

Domingo Bandrés Lacambra, amb un pressupost d’obra de 10.012.149,- i 11.009.578,Pts. respectivament.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les Administracions
Públiques.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, així com el del secretari d’aquest
Ajuntament, es proposa als reunits el següent acord:
PRIMER: Executar directament per Administració, a través dels Serveis Tècnics
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament l’obra d’urbanització dels carrers Ponent i Joaquim
Costa (trams compresos entre la Crtra. de Sucs i el C/ Canigó), per un import de
10.0012.149,-- i 11.009.578,-- Ptes., respectivament
SEGON: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els oportuns
justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic Municipal que
s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest període de temps.
El portaveu de CIU assenyala que el seu Grup votarà en contra, atès que aquestes
qüestions suposen un greuge comparatiu, com a fet constar en altres ocasions.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels regidor del PSC, PP i
ERC, i amb 4 vots en contra dels regidors de CIU i IC-EV.
14.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER REPÚBLICA
ARGENTINA "TRAM A"(comprès entre els carrers Sant Jordi i Garcia Morato).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 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 definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra d´Urbanització del
carrer República Argentina "Tram A" (comprès entre els carrers Sant Jordi i Garcia
Morato) 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.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de PSC, PP i
ERC i 4 vots en contra dels regidor de CIU i IC-EV.
15.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER REPÚBLICA
ARGENTINA "TRAM B"(comprès entre els carrers Garcia Morato i de
l'Estació).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 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 definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra d´Urbanització del
carrer República Argentina "Tram B" (comprès entre els carrers Garcia Morato i de l'
Estació) 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.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de PSC, PP i
ERC i 4 vots en contra dels regidor de CIU i IC-EV.
16.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “GARCIA
MORATO” (tram comprès entre el carrer Baró d'Esponellà i la Rambla de
Catalunya).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 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 definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra d´Urbanització del
carrer Garcia Morato (tram comprès entre el carrer Baró d'Esponellà i la Rambla de
Catalunya) 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.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de PSC, PP i
ERC i 4 vots en contra dels regidor de CIU i IC-EV.
17.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “NTRA. SRA.
DE MONTSERRAT” (tram comprès entre el carrer Dr. Agustin i la Rambla de
Catalunya).

“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 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 definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra d´Urbanització del
carrer Ntra. Sra. de Montserrat (tram comprès entre el carrer Dr. Agustin i la Rambla de
Catalunya) 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.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de PSC, PP i
ERC i 4 vots en contra dels regidor de CIU i IC-EV.
18.- ASSENYALAMENT DELS SUBJECTES PASSIUS DE LA BASE I DE LES
QUOTES INDIVIDUALITZADES DEFINITIVES DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL CARRER “SANT JORDI”
(tram comprès entre el carrer Dr. Agustin i la Rambla de Catalunya).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els articles 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 definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra d´Urbanització del
carrer Sant Jordi (tram comprès entre el carrer Dr. Agustin i la Rambla de Catalunya) 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.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de PSC, PP i
ERC i 4 vots en contra dels regidor de CIU i IC-EV.
19.-MOCIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Durant l'any 1997 hi han hagut més de seixanta víctimes mortals, resultat de la violència
que han patit les dones per part dels seus companys o ex-companys sentimentals.
Aquest fet és una mostra de la realitat del que representa la violència que pateix la dona
i que difícilment emergeix.
Fa molt de temps que les dones denuncien aquesta situació. Situació que és el resultat
d'una manera determinada d'entendre la vida, el món i les relacions entre les persones.
Estem en una societat que ha acceptat la violència com a mitjà de conservar el poder i
de "resoldre" els conflictes.
Davant d'aquest fenòmens que afecten tots els grups socials, totes les edats i que recau
majoritàriament sobre les dones i criatures, l'ajuntament d'Almacelles aprova les
següents mesures de govern:
• Instar els mitjans de comunicació a efectuar un tractament responsable i respectuós
amb la dignitat de les persones, evitant missatges que incitin o reprodueixin la
violència.
• Recomanar l'aplicació de la legislació vigent de manera rigorosa sense cap
discriminació, afavorint la utilització de tots els mecanismes necessaris i cercant els
recursos que calgui per aconseguir una resolució ràpida dels conflictes.
• Fomentar un sistema educatiu en el qual es prioritzin accions coeducatives reals que
previnguin situacions de violència en arribar a l'edat adulta.

• Exigir a les institucions competents ajuda psico-social, jurídica, laboral i educativa
per a les víctimes de les agressions, evitant mesures coercitives cap a aquestes dones
(abandonar la casa, haver de reclamar protecció policial, etc.)
Que aquest Ajuntament acordi:
- Rebutjar tota mena de violència entre persones indistintament del seu sexe i
especialment els caos de violència contra les dones.
- Col·laborar i donar suport als grups i les associacions de dones de la ciutat.
- Detectar, per part dels professionals dels equips d'atenció primària, situacions
de risc que puguin donar peu a agressions.
- Refermar-nos en la línia del treball realitzat des dels serveis específics
municipals d'atenció a les dones (atenció immediata, assessorament jurídic,
suport jurídic psicològic i laboral, acolliment, ect.)
Promoure campanyes de sensibilització ciutadana que afavoreixin un canvi de
mentalitat en la nostra societat per tal que aquest tipus de violència no es consideri un
fet natural i difondre els drets de la dona com a part fonamental dels drets humans.
El portaveu de CIU fa constar el seu vot a favor, assenyalant que es lamentable que un
ser no sàpiga respectar a un altre pel fet de ser de diferent sexe.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
20.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 1998 I LES BASES
D’EXECUCIÓ. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I
LA PLANTILLA DE PERSONAL
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Havent-se confeccionat el Pressupost General per a l'any 1998 integrat pel pressupost
de l'Ajuntament i els dels Organismes Autònoms " Patronat Municipal d'Esports ",
"Patronat Municipal d'Avis" i “INDESAL” , que presenten el següent resum per
capítols:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS

I
II
III
IV
V
VI

PESSETES

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALINEACIÓ D’INVERSIONS REALS
TOTAL

125.300.000
12.000.000
89.004.533
98.400.000
4.093.000
6.900.603
335.698.136

B) OPERACIONS DE CAPITAL
IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

240.000.000
240.000.000
575.698.136

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL

108.850.000
93.569.000
15.750.000
23.697.000
241.866.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

314.266.316
19.565.820
333.832.136
575.698.136

PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
III
IV
V

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

20.400.000
9.100.000
3.000
29.503.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

19.460.000
9.435.000
10.000
598.000
29.503.000

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
IV
V

PESSETES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

12.492.000
1.000
12.493.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

2.685.000
4.866.000
6.000
3.726.000
1.210.000
12.493.000

PATRONAT INDESAL
ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
III
IV
V

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

PESSETES
1.240.000
5.700.000
4.000
6.944.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES DE DIPÒSIT
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

90.000
6.851.000
3.000
6.944.000

PRESSUPOST CONSOLIDAT
CAPIT. PRESSUPOST
PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST TRANSF. PRESSUPOST
AJUNTAMENT PATR.ESPORTS RESID.D'AVIS INDESAL
INT.
CONSOLIDAT
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
TOTAL:

108.850.000
93.569.000
15.750.000
23.697.000
0
314.266.316
0
0
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131.085.000
114.721.000
15.769.000
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0
0
19.565.820
607.246.136

I vist l’expedient en el qual consta la documentació a que fan referència els articles 147
i 149 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General i demés per a l’exercici 1998,
integrat pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix a la quantitat de 575.698.136,pessetes i els dels organismes autònoms “Patronat Municipal d’Esports” per una
quantitat de 12.493.000,-pessetes i “Patronat Municipal d’Avis” per un import de
29.503.000 pessetes, i “INDESAL” per una quantitat de 6.944.000 pessetes i el seu estat
de consolidació que ascendeix a la quantitat de 607.246.136 ,--pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient

Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb els complements de destí i específic
atribuït a cadascun dels llocs de treball relacionats en la nòmina del mes de gener que
s'annexa amb l'increment del 2,1%.
Quart: Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
d’aquesta Corporació, pel termini de 15 dies durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions,
publicant-se l’aprovació definitiva del mateix, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de
la Província.
Cinquè: Trametre simultàniament a l’enviament del corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la Província còpia del pressupost definitivament aprovat al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d’Economia i Hisenda,
Delegació a Lleida, en compliment d’allò que assenyala l’art. 150 LRHL, 20 del RD
500/90 de 20 d’abril.
El portaveu de CIU fa constar que per aprovar el pressupost, al seu criteri forà necessari
disposar de la documentació, amb més dies d'antelació, a més a més dels tres
obligatoris.
Assenyala també que aquest any no considera adequat el pressupost que es proposa per
les següents raons:
1a.- Que a la vista de la capacitat econòmica de la Corporació es un disbarat anar al
crèdit per 240.000.000 de pessetes, considerant que aquest pressupost es de caràcter
electoral.
2a.- Que posa en una situació delicada als Ajuntament futurs, atès que encara que els
interessos actualment siguin baixos es poden augmentar.
3a.-Considera que destinar únicament 1.000.000 pessetes a la partida de cultura es
incomprensible, per aquestes raons i moltes altres que és podrien adduir, el seu Grup
votarà en contra.
El portaveu d'ERC fa constar que el pressupost, al seu criteri, està calcat del de 1997,
excepte de les previsions de la Sala polivalent i d'un Casal. Acte seguit fa constar que la
seva lluita de sempre ha estat en reivindicar, la mancança en els pressupostos de diners
destinats a inversions que deixessin un profit per el poble, si bé aquest any s'ha donat un
pas en favor de la seva idea i per tant cal valorar-lo considerant que la construcció d'una
sala polivalent i un casal és important per al Poble. Finalment assenyala que no se sap

com es canalitzaran els diners que van destinats a aquestes construccions i que caldrà
atendre també al moment en que es defineixi el projecte del Casal.
Un segon aspecte que cal considerar és la necessitat de que es faci un control de les
despeses corrents de cada dia intentat que aquests vagin a la baixa.
Per finalitzar assenyala que fora convenient obtenir ajudes per les obres que es volen
portar a terme.
Per tots aquest motius el seu grup s'abstindrà de votar.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 8 vots a favor dels representants del PSC
i PP, 4 vots en contra del representants de CiU i IV-EV i 1 abstenció del representant
d'ERC.
PRECS I PREGUNTES
El regidor Miquel Querol fa les següents preguntes:
1a.- Que hi ha de les queixes realitzades davant del Defensor del Poble pels veïns del C/
de les Piscines.
El regidor Miquel Abella fa una breu explicació de com es van desenvolupar els fets
amb motiu de la instal·lació d'una carpa que ocupava el carrer i que deixava un espai de
vorera lliure de 90 cms. Assenyala també que la queixa anava adreçada al fet de foradar
el paviment per subjectar la carpa i pel fet de limitar el pas de la vorera.
El Sr. Alcalde manifesta que el veí que va denunciar els fets, va ser atès degudament
pel Tinent d'Alcalde i pel Secretari de la Corporació havent-se manifestat al defensor
del Poble que pel proper any es tractarà de millora la ubicació.
2a.- Pregunta si s'ha pensat a quines obres es destinarà el crèdit de 240.000.000,
assenyalant el regidor Ramon Prats que serà per al finançament de les inversions de
1998.
3a.- Pregunta com va el seguiment de les obres de la variant, atès que la Comissió de
seguiment no ha tingut encara cap noticia sobre el tema.
El Sr. Alcalde contesta que el regidor Lluís Dalmau està constanment al peu de l'obra
per resoldre les petites qüestions que es presenten i que el regidor Miquel Abella està en
contacte amb representants del MOPU i de l'empresa PLODER, per comentar les
petites incidències que es produeixen. Finalment assenyala que el Delegat de Carreteres
no ha vingut encara i que s'avisarà als membres de la Comissió quan aquest visiti l'obra,
sempre que la Corporació ho conegui a temps.

4a. Quantes empreses s'han interessat pel Serveis Funeraris. El Sr. Alcalde contesta
que l'empresa Urgelès i l'empresa La Lleidatana, assenyalant que se'ls passarà còpia del
reglament a cadascuna de les empreses.
Finalment el regidor Miquel Querol es manifesta en favor de la conveniència de fer un
tanatori, sempre que sigui possible.
5a. Pregunta si en relació a la reparació de la carretera de Sucs, s'ha escollit el projecte
mitjançant el qual s'arranjaven els revolts o l'altre. El Sr. Alcalde contesta que a la
reunió que es va mantenir amb les diferents Institucions Públiques que finançaran les
obres, personalment va defensar la conveniència d'eliminar els revolts per evitar
accidents. Finalment assenyala que, per evitar expropiacions, els redactors del projecte
han considerat la conveniència de portar a terme l'obra mantenint l'actual traçat de la
carretera. Per acabar el regidor Miquel Querol lamenta que no s'hagin suprimit els
revolts pel perill que això suposa.
6a. Pregunta quin és el motiu de que es prevegi en el pressupost 3.750.000 pessetes per
un transformador dels Ginés.
El Sr. Alcalde contesta dient que aquest transformador s'instal·larà en el camí de
Ventafarines, que servirà per a tots els interessat durant un termini determinat i que té
per objecte facilitar el trasllat de la vaqueria que es troba situada en el centre de la Vila,
cosa que beneficiarà a alguns afectats directament i de forma indirecta a tota la Vila en
general.
Finalment prega al Sr. Alcalde que intenti ser modest i no apropiar-se de les idees
d'algun grup del consistori. El Sr. Alcalde, així mateix, manifesta al regidor Miquel
Querol que ell al donar noticies als diaris mai ha utilitzat la paraula innoble, i això fóra
convenient que ho tingués en compte el seu grup.
Pren la paraula, a continuació el regidor Josep Ibarz que realitza les següents preguntes:
1a. Pregunta que com és que no consta en la Comissió de Govern un escrit que va
presentar a l'Ajuntament amb data 19 de novembre de 1997 sobre factures dels mòbils i
demana si es pot incorporar. El secretari manifesta que es pot mirar el registre
d'entrada.
2a. Fa constar que l'estructura indicadora de la bàscula està abandonada al pati annex i
que això suposa un perill, preguntant per què no s'ha fet la seva substitució o no s'ha
retirat. El regidor Miquel Abella contesta dient, que s'ha reclamat per tres vegades a

l'empresa que ha de confeccionar el nou rètol , sense que fins al moment aquest hagi
estat subministrat. Pel que fa a l'estructura es retirarà.
3a. Felicita a l'equip de Govern per l'enllumenat del camí d'Esplús i del Vilot i assenyala
que entre l'últim fanal del carrer Binefar i el primer del camí d'Esplús hi ha un zona de
foscor que convindria eliminar. El Sr. Alcalde contesta assenyalant que al fer el nou
traçat de la carretera de Sucs, el qual possiblement passarà pel carrer Binefar, quedarà
solucionat definitivament aquesta manca d'enllumenat.
4t. Pregunta si es farà alguna gestió per treure les runes que hi ha en el desviament de la
variant en la zona dels Pedregals, contestant el regidor Miquel Abella que l'empresa
adjudicatària ha dit que es farà càrrec d'això.
5é. Pregunta com està el tema de l'abocador de runes. Contesta el regidor Miquel
Abella que a la gent se'ls i diu que cal anar a Torrefarrera per realitzar abocaments.
6a. Pregunta com està el tema de la subvenció de l'1% cultural per destinar-la al Casal.
Per ordre del Sr. Alcalde, el Secretari contesta que desprès de trametre al Ministeri de
Foment la petició, es va rebre la seva contesta dient que els diners de l'1% de totes les
obres del MOPU, no es destinaran en aquests cas a Almacelles, on s'està realitzant una
obra pública, si no que es reparteix entre tota Espanya. Així mateix assenyala el
secretari que aquestes subvencions es destinen a financiar projectes de rehabilitació
d'edificacions de valor històric, dintre dels quals no hi entra la construcció d'un nou
casal Cultural.
També proposa el regidor Sr. Ibarz als regidors del PP que facin les gestions adients
davant de Madrid per defensar aquesta subvenció.
Finalment suggereix que es demani, la subvenció per l'obra de rehabilitació de la casa
Clara. El Sr. Alcalde assenyala que es podria fer igualment per rehabilitar el Col·legi
Pitàgores.
Pren la paraula el portaveu d'ERC que fa les següent intervencions:
Pregunta si es vigilarà el tancament dels locals públics amb motiu de la Festa de 'Aigua,
assenyalant que fora bo contactar amb els titular dels establiments públics, per a que en
el cas de que n'hagi alguna incidència puguin acudir fàcilment a la policia local o
Guardia Civil.
Acte seguit el Sr. Alcalde fa constar que s'entrevistarà properament amb el subdelegat
del Govern, afegint que s'ha de procurar que la gent jove es quedi a la Vila i que es

mantingui l'ordre, motiu pel qual la Policia Local i la Guardia Civil estaran al cas per
mantenir la seguretat pública.
Pel que fa als reglament dels serveis Funeraris vol clarificar que no està en contra de la
seva aprovació, si no que solament voldria evitar que es produeixi algun monopoli.
Fa constar que darrerament a Barcelona s'han produït danys a la via pública, causats per
despreniment de porcions de façana dels edificis i considera que a Almacelles també
existeixen racons on hi ha edificacions que posen en perill la vida del vianants. Per
aquest motiu demana que si es possible es faci una revisió dels edificis o una campanya
per evitar haver de lamentar danys a les persones o als bens.
El regidor Ramon Prats contesta que ja s'està actuant en aquest sentit, essent l'ultima de
les intervencions la del carrer Prat de la Riba.
Pregunta finalment si el moll de càrrega està acabat. El regidor Miquel Abella contesta
que es millorarà l'agafador de les planxes que s'han instal·lat.
Acte seguit, pren la paraula per al·lusions el regidor del PP en Manel Querol, fent
constar que tal com ha suggerit el regidor de CIU, al preguntar sobre l'1% cultural, els
regidors del PP ja han parlat amb qui havien de parlar de Madrid, però considera que
això, com altres moltes coses, no tenen necessitat de publicar-les en els Diaris.
No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent ¼ d'onze de la nit,
aixecant-se la present acta, de tot el qual en dono fe.
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