ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 1995
NÚMERO 16 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. LOURDES FERRER ROCA
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. FRANCISCO TORRES ARNÓ
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. JOSEP ESCUER ZORIGUEL
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS
Secretària: SRA. CARMINA CUENCA I MEDINA

En Almacelles, essent les vint-i-una trenta hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels Regidors assenyalats més
amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència de la Secretària Sra.
Carmina Cuenca i Medina, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta
Corporació.

I.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 21 DE SETEMBRE I 6 D’OCTUBRE DE 1995.
Per ordre de la Presidència, es dóna lectura a les actes del dia 21 de setembre i 6 d’octubre de 1995.
El Ple de la Corporació les aprova per unanimitat dels seus membres.
Per tant, s’aprova també llur transcripció al llibre corresponent

II.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CREDITS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'
AVIS FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Donada la necessitat d’augmentar determinades partides del pressupost del Patronat Municipal
d’Avis per fer front a despeses com aliments, productes farmaceutics, neteja i inversions, essent
aquestes imprescindibles pel funcionament de la residència d'avis.
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 base 9ª de les Bases d' Execució. El Ple de la

Corporació per 9 vots a favor dels grups PSC-PSOE, PP i ERC, la qual cosa representa la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, davant 4 abstencions dels grups CIU i ICEV, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de credits 2/95 mitjançant suplement de
crèdit de l'estat de despeses, el resum del qual és el següent:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
CLASS. FUNCIONAL

CLASS.ECONOMICA

313
313
313
313
313
313

212
213
22105
22108
22108
625

DESCRIPCIÓ
Reparació, manteniment, conservac
Maquinària ,instal.lacions, estris
Productes alimentaris
Productes farmaceutics
Productes neteja
Inversió mobiliari estris

IMPORT
203.000
253.000
773.032
60.000
200.000
214.000

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..............................................1.703.032

FONS DE FINANCIACIÓ: ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DISPONIBLE
CAPITOL

8

ARTICLE

87

CONCEP

SUBCON.

870

870

DESCRIPCIÓ
financiació suplement crèdit

IMPORT
1.703.032

TOTAL IGUAL ALS SUPLEMENTS.........................................................1.703.032

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

III.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CREDITS NÚM. 7/95 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE
TRESORERIA.
Donada la necessitat d’augmentar determinades partides del pressupost de l’Ajuntament
d’Almacelles, així com de crear d'altres per fer front a diverses despeses éssent aquestes
necessàries.

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 base 9ª de les Bases d' Execució es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d' acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de credits 7/95 dins del vigent
pressupost de l'Ajuntament de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, finançant amb
part del romanent líquid de tresoreria disponible procedent de la liquidació de l'exercici anterior i
llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
CLASS. FUNCIONAL

DESCRIPCIÓ
62300 Maquinària, instal.lacions i utillatge (1)
22706 Estudis i Treballs Tècnics (2)
46600 Transferències corrents

CLASS.ECONOMICA

511
432
121

IMPORT
213.890
6.717.081
308.193

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..............................................7.239.164
CREDIT EXTRAORDINARI
CLASS. FUNCIONAL

DESCRIPCIÓ
60103 Altres inversions (1)
22706 Treballs realitzats altres empreses (2)
22600 Cànons (3)

CLASS.ECONOMICA

441
622
441

IMPORT
101.023
29.510
848.050

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI .......................................... 978.583

FONS DE FINANCIACIÓ: ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DISPONIBLE
CAPITOL

8

ARTICLE

87

CONCEP

SUBCON.

870

870

DESCRIPCIÓ
financiació

IMPORT
8.217.747

TOTAL ......................................................................................... 8.217.747
SEGON.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el " Butlleti Oficial " de la província a efectes de reclamacions.
TERCER.- Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat.

Finalitzada la lectura de la proposta el Sr. Arcaya manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que si bé
entenen que les partides són útils i necessàries, no veuen clar el tema que es refereix a l’Olivar. Diu
no entendre el perquè s’ha de redactar un projecte que no s’impulsarà cap endavant.
El Sr.Prats contesta dient que el que es fa és reconéixer el deute. El projecte ja estava confeccionat,
i en conseqüència s’assumeix aquest pagament, havent-se acordat així mateix el moment del
pagament esmentat.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per vuit vots a favor dels grups PSC-PSOE i PP, la qual
cosa representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació davant 5
abstencions dels grups CIU, IC-EV, ERC.
IV.- PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ DEL PLA
PARCIAL SAU-1 I SAU-1A
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 16 de setembre aprovà inicialment el
projecte del Pla Parcial SAU-1 i SAU 1A delimitat per la carretera de Sucs, la perllongació del
carrer Binefar que separen l’ambit d’actuació del SAU 10 i el Camí de Ventafarines, essent
posteriorment aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en sessió de 15 de
març de 1995.
Atès que el Pla Parcial redactat preveu en un principi pel seu desenvolupament una única unitat
d’execució establint-se com a sistema el de compensació.
Atès que per part dels propietaris s’ha sol.licitat que s’inicïi l’expedient corresponent per tal de
modificar el sistema d’actuació previst en el Pla Parcial, es proposa al Ple de la Corporació:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del sistema de compensació, previst al Pla Parcial SAU1 SAU- 1A pel de cooperació.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de 20 dies, amb notificació
individualitzada als propietaris a l’efecte de presentació de reclamacions.
Tercer: En el supòsit de no presentació de reclamacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
Un cop acabada la lectura de la proposta el portaveu del grup CIU, Sr. Escuer, sol.licita la paraula.
Diu que el sistema d’actuació previst en el projecte de l’Olivar i en els projectes referents als SAUS
núm.2,3,4,5 i 7 és el de compensació. La diferència estreba en què en el sistema de cooperació
l’Ajuntament fa la feina i si vol no li costa ni cinc. Però el que és segur és que no li costarà res si ho
fa per compensació atès que ho realitzaran els propietaris de les parcel.les. Si s’utilitza el sistema de
cooperació no sé el que pot passar, diu el Sr. Escuer, penso que l’Ajuntament farà pagar les
corresponents quotes. Ara bé no sé que esdevindrà desprès de quatre anys, quan pugui haver un
altre Ajuntament, no sé si es pagaran les corresponents quotes o s’atorgaran subvencions. El que si

és clar és que mitjançant el sistema de compensació serà la pròpia junta la que realitzarà totes les
actuacions corresponents. És per això que el grup CIU votarà en contra.
El portaveu del grup IC-EV manifesta el seu vot en contra, perquè diu que un acord de ple no pot
modificar una norma establerta per les normes subsidiàries de planejament, seria necessari, en
conseqüència procedir a la modificació de la norma. Pensem que el canvi de sistema d’actuació no
és legal, creant-se agravis comparatius.
El Sr. Arcaya del grup ERC pregunta sobre el motiu del canvi.
El portaveu del PP expressa el seu vot a favor, atès que el canvi de sistema ha estat sol.licitat per
tots els veïns, els quals han atorgat un vot de confiança a l’Ajuntament, per a què sigui aquest qui
resolgui el tema plantejat. Aleshores si altres veïns demanen un canvi de sistema d’actuació haurà
d’ésser concedit donant la possibilitat d’elegir.
El Sr. Prats portaveu del PSC-PSOE explica que va tenir una reunió amb els propietaris de la zona,
a la qual assistiren el 90 % dels veïns, alguns dels quals havien sortit d’una reparcel.lació, llur
duració havia estat molt llarga, i que foren els mateixos veïns els que demanaren que fos
l’Ajuntament el que assumís la gestió. En la documentació que hi ha a l’expedient consten les
sol.licituts signades pels propietaris.
A petició del Sr. Prats, es dóna lectura per part de la Secretària de l’article 155 del Reglament de
gestió Urbanística que regula la possibilitat de modificació del sistema d’actuació.
El Sr. Prats continua dient que no s’ha actuat en contra de ningú, complint-se al respecte la
normativa.
El Sr. Escuer afirma que troba bé que l’Ajuntament col.labori en la gestió, però planteja que el dia
que es tingui que fer la urbanització dels carrers, que hauran passat més de quatre anys, què passaria
si l’Ajuntament regalés la urbanització dels carrers. Amb el sistema de compensació això no
passarà ja que serien els veïns els que es farien càrrec de la gestió.
El Sr. Doblas assenyala que els veïns no vingueren a l’Ajuntament, sino que va ésser l’Ajuntament
qui va cridar els veïns per exposar el que es podria fer al respecte. La qual cosa canvia la situació.
En relació a l’informe jurídic diu que vol recordar que aquest Pla Parcial, quan l’antic Govern
Socialista el va portar al seu desenvolupament parcial, per cooperació, es va desestimar per la
Comissió Provincial d’Urbanisme.
Per part d’ERC, el Sr. Arcaya, diu que a banda de les sol.licituds dels veïns es podria pensar i
valorar si a l’Ajuntament li interessa iniciar el tema.
El Sr. Prats contesta dient que aquests temes generen expectatives econòmiques i el que no es pot
fer és dir a la gent que ja ho pensarem etc. Nosaltres com equip de Govern tenim que adoptar
decisions i la decisió adoptada és ajudar a aquesta gent a portar el tema endavant. És un assumpte
complicat, doncs les reparcel.lacions són complexes i s’allarguen en el temps, no obstant si s’inicia
s’haurà de donar una sortida. En contestació al Sr. Escuer diu que si l’Ajuntament d’aquí quatre

anys decideix regalar el campanar als veïns del poble, els quals han elegit els membres de
l’Ajuntament, jo trobaré molt bé que es regali.
Sotmesa per l’Alcaldia la proposta a votació és aprovada per 8 vots a favor la qual cosa suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, davant 5 vots en contra dels grups
CIU, IC-EV i ERC.
V.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE RESOL.LUCIÓ AL.LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA PROJECTE REPARCEL.LACIÓ ED i ED 2

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 d’abril de 1995 aprovà inicialment el projecte
de reparcel.lació de la unitat d’execució de l’ED-1 i de l’ED-2.
Atès que l’esmentat acord va estar sotmés a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 65 de data 27
de maig i al Diari La Mañana de 16 de maig, així com notificació individualitzada als interessats.
Atès que durant el termini d’exposició pública es presentaren les següents al.legacions:

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ ED-1
NÚM.
1
2

PERSONA O ENTITAT
Isidro Pascual Arnó
Pepita Arnó Reñé
Hereus de Daniel Arnó Jové

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ ED-2
NÚM.
1
2
3
4

PERSONA O ENTITAT
Maria Pascual Arnó
Maria Pascual Arnó i
Maria Arnó Simó
Vicente Expósito Marin
i Isabel Albejano Garcia
Isidro Pascual Arnó

El Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres acorda:

PRIMER: Aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació ED-1 i ED-2, en execució de l’estudi
de detall núm. 1 i núm.2, amb les rectificacions derivades de l’estimació de les al.legacions a que es
fa referència en l’apartat següent.

SEGON: Resoldre les al.legacions presentades en el següent sentit:

ED-1
Al.legació núm. 1: Estimar l’al.legació presentada pel Sr. Isidro Pascual Arnó referent a l’usdefruit
existent a la finca aportada núm. 13 en l’ED-1, en el sentit de mantenir l’usdefruit esmentat sobre la
finca adjudicada núm. 8 en la reparcel.lació de la unitat d’execució ED-2, atès que en l’ED-1 no té
cap parcel.lació adjudicada. Això en virtut de l’article 122 RGU.
Al.legació núm. 2: Desestimar l’al.legació presentada per Pepita Arnó i Jové, sobre la parcel.la
adjudicada núm.9, atès que si bé es va constatar l’existència d’una errada en les cotes de la
proposta, ha quedat ja subsanada en el projecte de reparcel.lació pel que no procedeix cap
modificació d’aquest.
Respecte a la parcel.la aportada núm. 8 de Comercial Joan Simó S.L., es presenta una modificació
referent a la hipoteca existent, atès que el propietari ha manifestat la cancel.lació de la mateixa.
ED-2
Al.legació núm.1: Estimar l’al.legació presentada per Maria Pascual Arnó referent a l’usdefruit
existent a les finques aportades núm.7 i 8, en l’ED-2, en el sentit de mantenir l’usdefruit existent
sobre la finca adjudicada a l’existir subrogació real i compatibilitat amb el planejament a
desenvolupar. Article 122 RGU.
Al.legació núm.2: Estimar l’al.legació presentada per Maria Pascual Arnó i Maria Arnó Simó en el
mateix sentit que l’anterior, és a dir mantenir l’usdefruit existent sobre la finca adjudicada a l’existir
subrogació real i compatibilitat amb el planejament a desenvolupar. Article 122 RGU.
Al.legació núm.3: Desestimar l’al.legació presentada per Vicente Exposito Marin i Isabel Albejano
Garcia referent a la irregularitat de la parcel.la adjudicada, atès que l’adjudicació d’una parcel.la
rectangular implicaria una adjudicació molt per sobre del 15 % dels drets que li corresponen en la
reparcel.lació. Ja en l’adjudicació corresponent es passa aquest límit del 15% per que la parcel.la
adjudicada tingui les mesures de la parcel.la mínima.
Al.legació núm.4 : Estimar l’al.legació presentada per Isidre Pascual Arnó referent a l’usdefruit
existent a les parcel.les aportades núm.9-10 en el sentit de mantenir aquest sobre la finca adjudicada
a l’existir subrogació real i compatibilitat amb el planejament a desenvolupar.

TERCER: Publicar el present acord en el BOP, en el taulell d’edictes de la Casa Consistorial i en un
diari de la província de difussió en la localitat, i es notificarà, així mateix, individualment als
interessats. També es remetrà còpia a la Comissió Provincial d’Urbanisme.

QUART: Requerir als interessats per formalitzar la reparcel.lació mitjançant escriptura pública o
document administratiu amb els requisits establerts a l’article 113 RCU, i inscripció en el Registre
de la Propietat, així com per la cessió a l’Ajuntament, en ple domini i lliure de càrregues, de tots els
terrenys que hagin d’ésser objecte de cessió obligatòria.

CINQUÈ: Facultar a l’Alcalde per a què en nom i representació de la Corporació, intervingui en la
formalització de l’acord d’aprovació definitiva de la reparcel.lació.
VI.- PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ ESTATUTS PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS
Atès que mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 1989, es va crear
l’organisme autònom “Patronat Municipal d’Esports” i es van aprovar els corresponents estatuts.
Atès que l’article 11 defineix els membres integrants de la Comissió Executiva, entre els quals es
contempla un representant elegit entre totes les entitats esportives.
Atès que en la sessió constitutiva de la Junta Rectora i Comissió Executiva del Patronat es va
proposar la modificació de l’article 8è. dels estatuts pel que fa al nombre de representants d’entitats
esportives locals, passant de 3 a considerar com a membres d’aquesta junta a la totalitat dels
representants d’aquestes, així com la modificació de l’article 11è. dels estatuts pel que fa al nombre
de representants de les entitats esportives a la Comissió Executiva que passarà d’un a tres.
I vist el que disposa l’article 32 dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports, el ple de la
Corporació per unanimitat dels membres s’acorda:
PRIMER: Modificar els següents articles de l’Estatut del Patronat Municipal d’Esports que restaran
de la següent manera.
Article 8è:
La Junta Rectora serà constituida de la següent manera:
PRESIDENT:
SOT-PRESIDENT:
SECRETARI:
TRESORER:
VOCALS:

El Sr. Alcalde-President
Regidor Delegat d’Esports
El de l’Ajuntament o funcionari que delegui
L’Interventor o funcionari que delegui
2 Regidors
1 Tècnic esportiu
1 Coordinador General

1 Tècnic Sanitari
1 Representant de cadascún dels col.legis
d’Almacelles
1 Representant de cada una de les entitats
esportives locals.
Les funcions del Secretari i l’Interventor seran les previstes en la Legislació de Règim Local, amb
veu però sense vot.
Les renovacions del Patronat es faran per meitat dels seus membres éssent la durada màxima dels
seus representants de 4 anys.
Pel que fa als representants de l’Ajuntament la renovació coincidirà amb el manament electoral.
No obstant, els membres de la Junta Rectora i Comissió Executiva podran cessar per les següents
causes:
A) A petició pròpia
B) Per no assistència a 2 reunions de la Junta Rectora o 4 de la Comissió Executiva sense
justificació.
C) Per perdre la condició representativa.
Article 11è.La Comissió Executiva serà designada per la Junta Rectora, i estarà constituida de la següent
manera:
PRESIDENT: L’Alcalde o persona que delegui
VOCALS:

2 Regidors
1 Representant elegit entre tots els col.legis
3 Representants elegits entre totes les entitats esportives
1 Coordinador General

SEGON: Exposar al públic durant un termini de 30 dies el present acord mitjançant inserció del
corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efecte de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions l’acord s’entendrà
definitivament aprovat.
El Sr. Escuer pregunta qui seran els dos regidors, contesta el Sr. Alcalde dient que és un tema que
es pot estudiar.

VIIPROPOSTA SOBRE CONTRACTACIO OPERACIO PRESTEC PEL
FINANÇAMENT DE L’OBRA ABASTAMENT D’AIGUA A ALMACELLES, II FASE.
Atès que amb data 13 de juliol de 1994 es va signar el conveni de col.laboració entre la Junta
d’aigües i l’ajuntament d’Almacelles per tal de portar a terme l’execució de les obres compreses en
el projecte: CLAU 91-1349- ABASTAMENT D’AIGUA A ALMACELLES. FASE II, amb un
pressupost de contracta de 82.809.746 pessetes.
Atès que l’esmentat conveni, claúsula 3ª, es preveu que l’Ajuntament contribuirà a l’execució de les
obres amb una quantitat equivalent al 30% del seu cost total.
Atès que en el pressupost de la Corpopració en sessió de 24 de febrer de 1995 es preveu la
concertació d’una operació de crèdit per un import de 19.883.764, i havent-se incoat expedient per a
la contractació del prestèc de referència, es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta
d’acord:
PRIMER.- Sol.licitar i contractar amb l’entitat Banc de Crèdit Local un prestec de 20.324.082,pessetes amb les següents condicions:
•
•
•
•

Tipus d’interès Variable: Mibor tres messos + 0,475%
Termini: 10 anys inclós un any de carència.
Liquidació i Amortització trimestral.
Comissió d’obertura: 0,25

SEGON.- Oferir com a garantia del prèstec subjecte al pagament tant del capital degut com dels
interessos, els ingressos corresponents al padró de taxes de clavegueram, recollida d’escombraries i
cementiri municipal, en la part no compromesa per altres operacions de crèdit.
TERCER.- Aplicar el prestèc al finançament de l’obra CLAU 91-1349- ABASTAMENT
D’AIGUA A ALMACELLES. FASE II.
QUART.- Sol.licitar autorització a la Direcció General de política financera de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l’establert a l’article 1 de l’ordre de 21 de març de 1995 sobre
desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d’ens locals.
Conclosa la lectura de la proposta el Sr. Escuer demana la paraula.Vistes les propostes, sembla que
la més coherent és la del Banc de Crèdit Local, la qual és la única que pot ésser considerada com a
una veritable proposta. Les altres dos propostes considerem que no tenen el caràcter de propostes
perquè una és a un any i l’altra a cinc, com a conseqüència solament hi ha una proposta. A més a
més, al poble hi ha d’altres entitats bancàries que han tractat molt bé a l’Ajuntament i llurs
propostes no figuren a l’expedient, potser perquè no s’han demanat o per altra causa. És per això
que el grup CIU s’abstindrà ja que per nosaltres únicament hi ha una sola proposta.
El portaveu del grup socialista Sr. Prats contesta assenyalant que foren demanades propostes a
diverses entitats, a totes es va demanar el mateix i coincidim amb que la del Banc de Crèdit Local
és la millor. Temps haurà per a què les entitats s’espabilin i ens presentin propostes més adients, i
s’anirà canviant en funció del que presenten.

El Sr. Doblas pregunta si s’han sol.licitat propostes a altres entitats, el Sr. Prats assenyala que s’han
demanat el que passa és que encara no les han portat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 9 vots a favor dels grups PSC-PSOE, PP i ERC, la qual
cosa representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, davant 4
abstencions dels grups IC-EV i CIU.
VIII.- PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ OFERTA D’OCUPACIÓ DE L’ORGANISME
AUTÒNOM “PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS” PER L’ANY 1995

Atès que en sessió extraordinària de 24 de febrer de 1994 va ésser aprovat el Pressupost General per
l’exercici 1995, integrat pels pressupostos de l’Ajuntament i els dels organismes autònoms
“Patronat Municipal d’Avis” i “Patronat Municipal d’Esports”, i juntament amb aquests la plantilla
de personal de l’Ajuntament i dels organismes autònoms.
Atès que en la plantilla de l’organisme autònom “Patronat Municipal d’Avis” figuren vacants i
dotats pressupostàriament els següents llocs de treball reservats a personal laboral.
PLANTILLA LLOCS DE TREBALL ORGANISME AUTONOM RESIDENCIA MUNICIPAL D’AVIS.
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I de conformitat amb l’establert en l’article 91 de la LRBL, 18 LMRFP, i 292 de la LMRLC i 56 i
següents del Reglament de personal dels ens locals, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus
membres acorda:
Primer.- Aprovar l’oferta d’ocupació del personal de l’organisme autònom “Residència Municipal
d’Avis” que es detalla a continuació, i que inclou els llocs de treball reservats a personal laboral.
PLANTILLA LLOCS DE TREBALL ORGANISME AUTONOM RESIDENCIA MUNICIPAL D’AVIS.
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Segon.- Publicar en el Diari Oficial de la Generalita de Catalunya, i en el Butlletí Oficial de l’Estat,
així com trametre còpia al Departament de Governació, Direcció General d’Administració Local, de
la Generalitat de Catalunya.

IX.- PRESA DE RAÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents Decrets:
- Núm. 18/95, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 1994
- Núm. 19/95, sobre convocatòria sessió ordinària Ple Municipal de 28 d’abril de 1995
- Núm. 20/95, sobre convocatòria sessió extraordinària Ple Municipal de 2 de maig de 1995.
- Núm. 21/95, sobre elevació a definitiu acord Ple de data 12-12-94, d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de crèdits 1/95 .
- Núm. 22/95, sobre nomenament secretària accidental.
- Núm. 23/95, sobre convocatòria sessió extraordinària Ple Municipal de 12 de maig de 1995.
- Núm. 24/95, sobre convocatòria concurs ordinari provisió plaça Secretaria.
- Núm. 25/95, sobre convocatòria Comissió de Comptes del dia 24 de maig de 1995.
- Núm. 26/95, sobre aprovació expedient per a la incorporació de romanents de crèdit de l’anterior
pressupost.
- Núm. 27/95, sobre convocatòria sessió extraordinària Ple Municipal de 25 de maig de 1995.
- Núm. 28/95, sobre presa de possessió de la Sra. Carmina Cuenca Medina del lloc de Secretaria.
- Núm. 29/95, sobre autorització a la junta de Residus del Depart. de Medi Ambient per portar a
terme obres clausura abocador partida La Mina, polígon, 5, parcel.la 115.
- Núm. 30/95, sobre aprovació definitiva aprovació inicial Estudi de Detall àrea c/ Major núm. 149,
cantonada C/ Pallars.
- Núm. 31/95, sobre constitució del nou Ajuntament.
- Núm. 32/95, sobre convocatòria sessió extraordinària Ple Municipal dia 14 de juny de 1995.
- Núm. 33/95, sobre aprovació definitiva projecte obra “Pavimentació d’un tram del camí de Sant
Joan”.

- Núm. 34/95, sobre convocatòria sessiò constitutiva nova Corporació del dia 17 de juny de 1995.
- Núm. 35/95, sobre aprovació expedient ampliació de crèdits núm. 5/95.
- Núm. 36/95, sobre contractació en règim laboral, pel procediment d’urgència, del Sr. Miquel
Angel Carrey Magaña.
- Núm. 37/95, sobre nomenament membres Comissió de Govern.
- Núm. 38/95, sobre nomenament de les Tinències d’Alcaldia.
- Núm. 39/95, sobre fixació sessions ordinàries de la Comissió de Govern.
- Núm. 40/95, sobre delegacions de l’Alcaldia a favor de regidors.
- Núm. 41/95, sobre delegacions de l’Alcaldia a favor de la Comissió de Govern.
- Núm. 42/95, sobre delegació de la Presidència de la Comissió de Comptes.
- Núm. 43/95, sobre delegació de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports.
- Núm. 44/95, sobre concessió d’un prèstec a l’organisme autònom Residència Municipal d’Avis.
- Núm. 45/95, sobre convocatòria sessió extraordinària del Ple Municipal dia 13 de juliol de 1995.
- Núm. 46/95, sobre declaració de desert del concurs ordinari per a la plaça de Secretaria.
- Núm. 47/95, sobre convocatòria sessió extraordinària del Ple Municipal dia 2 d’agost de 1995.
- Núm. 48/95, sobre aprovació definitiva imposició i ordenacio contribucions especials execució
obra “Vorera c/ Sant Jaume”.
- Núm. 49/95, sobre aprovació definitiva expedient modificacio crèdits 1/95 de la Residència
Municipal d’Avis.
- Núm. 50/95, sobre aprovació definitiva expedient modificació crèdits 1/95 del Patronat Municipal
d’Esports.
- Núm. 51/95, sobre aprovació definitiva expedient modificació crèdits 2/95 del pressupost de
l’Ajuntament.
- Núm. 52/95, sobre aprovació definitiva expedient modificació crèdits 4/95 del pressupost de
l’Ajuntament.
- Núm. 53/95, sobre aprovació definitiva expedient modificació crèdits 3/95 del pressupost de
l’Ajuntament.
- Núm. 54/95, sobre nomenament de secretària accidental.
- Núm. 55/95, sobre ajornament Ple ordinari.
- Núm. 56/95, sobre concessió de gual permanent.
- Núm. 57/95, sobre convocatòria sessió extraordinària Ple Municipal dia 21 de setembre de 1995.
- Núm. 58/95, sobre concessió de gual permanent.
- Núm. 59/95, sobre concessió autorització sopar veïns.
- Núm. 60/95, sobre concessió de gual permanent.
- Núm. 61/95, sobre aprovació expedient ampliació crèdits 6/95
- Núm. 62/95, sobre expedient declaració de ruïna edifici c/ Prat de la Riba, 9.
El Ple de l’Ajuntament resta assabentat.
X.- PRESA DE RAÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Es dóna compte de l’acta de constitució de la Junta Local de Seguretat d’Almacelles.
Per l’Alcalde, Sr. Visa, es fa constar que la idea és que també participin els mossos d’esquadra, els
quals s’invitarà en la propera convocatòria de la Junta.

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat.
XI.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE HABILITACIÓ MOLL
DESCÀRREGA AL COSTAT DE LA BÀSCULA MUNICIPAL

DE

CÀRREGA

I

Es dóna lectura a la proposta presentada pel grup Esquerra Republicana de Catalunya, que diu:
“Jaume Arcaya i Abós, regidor d’aquest ajuntament, actuant en representació d’Esquerra
Republicana de Catalunya, presenta la següent Proposta de Resolució al proper Ple municipal:
Davant la mancança que obliga a la utilització de molls de càrrega privats, tenint en compte les
necessitats de la indústria i el comerç de la nostra població i com a complement de la nova ubicació
de la bàscula municipal.
DEMANA
Que sigui habilitat un moll de càrrega i descàrrega al costat de la bàscula municipal.”
Finalitzada la mateixa es presenta així també per part dels representants del Partit Popular la
següent esmena a la proposta:
“Els sotasignants: Manel Querol Llobet i Salvador Solanes Pascual, Regidors del Partit Popular de
l’Ajuntament d’Almacelles,
EXPOSEN:
Que vist l’ordre del dia de la sessiò plenària a celebrar el 27 d’octubre del present, i en concret el
punt 11 relatiu a l’habilitació del moll de càrrega i descàrrega al costat de la bàscula municipal, i de
conformitat amb els articles 97.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic i
101 de la LMRLC, presenten la següent esmena a la proposta núm. 11:
Que a més a més de l’habilitació del moll de càrrega i descàrrega, es creï un rentador municipal per
a tractors agrícoles i caminons amb caràcter gratuït, la qual cosa s’inclourà en el pressupost a
elaborar per l’exercici 1996.”
En primer lloc el Sr. Escuer sol.licita la retirada de l’ordre del dia d’aquesta proposta, atès que
considera necessari que es redacti el corresponent projecte en el que quedarà especificat el cost, i la
seva ubicació. Caldria a més a més fer un estudi de les necessitats reals doncs pensem que amb els
dits de les mans es podrien comptar les vegades que s’utilitzaria aquest moll.
És per això que si no es retira el grup CIU s’abstindrà.
El portaveu del grup IC-EV manifesta que igualment el seu grup s’abstindrà doncs deuria de
dibuixar-se un croquis de distribució amb la finalitat de veure com quedaria la zona.
El Sr. Arcaya d’ERC, diu que considera una necessitat l’existència del moll, sense, en principi
pensar en la ubicació. El que es fa, atès que s’ha considerat la necessitat és donar el primer pas,
portar l’assumpte al ple per donar opció a tots els grups de l’Ajuntament. Manifesta estar obert a

qualsevol oferta. Hi haurà gent que possiblement no utilitzi el moll, i altra gent que si, per als quals
és una mancança.
El Sr. Manuel Querol, portaveu del PP, respecte de la utilització del moll i en contestació al Sr.
Escuer diur que serien necessàries les dos mans i els dos peus per a comptar les vegades que
s’utilitzaria. Pel que fa a la ubicació estem d’acord que s’instal.li al costat de la bàscula, però si es
proposa un millor lloc, tant se me’n dóna. En relació al projecte és una cosa molt simple i de pocs
diners.
L’Alcalde Sr. Manuel Visa diu que es podria modificar la proposta en el sentit de tractar solament
el tema del moll de càrrega i treure la qüestió de la ubicació.
El Ple per unanimitat acorda sotmetre a la decisió del ple el tema del moll de càrrega restant
pendent el de la ubicació.
Respecte a l’esmena presentada pel PP en relació al rentador, i de la qual el Sr. Alalde diu que es
podria estudiar, el Sr. Doblas d’IC-EV afegeix que la ubicació del rentador al costat de la bàscual
seria impossible, doncs per rentar vehicles agrícoles es deurà d’utilitzar aigua no potable, ja que el
contrari suposaria un malbaratament.
Així acceptaran l’estudi de la proposta sempre que no es faci servir aigua potable.
El Sr. Miquel Querol de CIU, pregunta com es controlarà el funcionament. Contestant-li el Sr.
Manel Querol que això ja està previst.

Sotmesa la proposta a votació el ple per unanimitat acorda fer un estudi del que s’ha plantejat.

Es dóna lectura a la moció que en el següent:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PER LA MILLORA DE LA LÍNIA DE
FERROCARRIL LLEIDA-MANRESA-BARCELONA
Atès l’estat d’abandonament en què es troben les instal.lacions de la línia de ferrocarril LleidaBarcelona, via Manresa i l’escàs aprofitament i, per tant, prioritat que RENFE li dedica.
Atès que aquesta línia transcorre per l’eix de comunicacións més important entre Lleida i Barcelona
i que a la vegada afecta el major nombre d’habitants, tant de la província com de la pròpia
Comunitat Autònoma.
Considerant que les comunicacions són un element essencial del desenvolupament d’un país i
afavoridor del reequilibri territorial i que en aquest sentit un paper fonamental ha de presentar-lo, en
el futur inclús en major mesura que actualment, el ferrocarril.

Es proposa al ple de la corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Reivindicar la línia de ferrocarril LLeida-Barcelona, via Manresa, com a factor de
reequilibri territorial.
SEGON: Donar suport a la coordinadora formada per representants de l’administració local, que té
com objecte potenciar aquesta via de comunicació ferroviària i a tal efecte designar al senyor
Alcalde, com a representant de l’Ajuntament.
TERCER: Proposar a les institucions de la ciutat que s’integrin en la plataforma de defensa de la
línia de ferrocaril Lleida-Barcelona, via Manresa, afavorint la participació de la màxima
representació social.
QUART: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Segrià i a l’ajuntament de
Tàrrega.
Abans d’entrar a considerar la moció es sotmet al ple la urgència d’aquesta, la qual és aprovada per
unanimitat dels membres de la corporació.
A continuació es sotmet a votació la moció que és aprovada així mateix per unanimitat dels
membres de la Corporació.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. Colom, d’IC-EV, pregunta quant a les vivendes socials, què se sap. El Sr. Prats contesta dient
que el divendres dia 3 vindran de la Generalitat a explicar el tema de les vivendes socials. S’ha fet
un ban i s’ha col.locat a les guixetes.
El Sr. Alcalde assenyala que la idea és que tothom quedi assabentat.
El Sr. Colom demana que s’expliqui que passa en relació al CAP.
El Sr. Alcalde manifesta haver parlat amb el Sr. Santamaria, qui li ha comentat que s’està fent
obres, s’està adequant i que com a màxim tardaran 15 dies. Afegeix que s’ha fet una primera tria,
restant pendent l’entrevista personal.
El Sr. Escuer pregunta com està el tema del c/ Sant Josep. El Sr. Prats contesta fent constar que
començarà el dia 6 o 7 de novembre segons converses amb l’empresa SORIGUÉ. El Sr. Alcalde diu
que va parlar amb el Sr. Benet per a que passin una capa de reg asfàltic al camí que uneix la
carretera d’Alfarras amb els 4 camins.
El Sr. Miquel Querol pregunta si es controla, si es realitza, la neteja mensual dels contenedors
d’escombreries, atès que pel temps que està fent hi ha mosquits. El Sr. Miquel Abella contesta que
els encarregats del servei carreguen uns 15 contenidors a la setmana al camió amb la finalitat de
netejar-los.

Finalment, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent 2/4 de 10 del vespre del dia indicat a
l’encapçalament, la qual cosa com a Secretària certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

