ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE GENER DE 1999.
NÚMERO 1
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
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, excusant la seva assistència la regidora Sra. Montse Bendicho
Casañé per motiu de malaltia, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb
l'assistència del secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la
realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17 DE
DESEMBRE DE 1998.
Els reunits per unanimitat aproven l'acta amb les esmenes proposades pel regidor Sr.
Josep Ibarz Gilart, que transcrivim acte seguit:
En el punt de l’ordre del dia de Precs i Preguntes en la intervenció del portaveu de
CIU ha de dir:

“El Sr. Ibarz puntualitza, que els altars i els objectes al culte es van cremar a la plaça
de l'esglèsia, per tant no es pot afirmar com diu el darrer llibre de festes, "que
l'esglèsia va sofrir un incendi del qual en van sortir molt mal parats" i que l'Alcalde
que té una edat molt avançada se n'hauria de recordar.
L'Alcalde contesta que tot depen de la interpretació que es vulgui donar."
2.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS
CARRERS SANT ROC I MARAGALL (Entre Batlle Simó i Mossèn Jacint
Verdaguer) I CERVANTES (Entre C/ Sant Roc i Melcior de Guàrdia) A LA
LOCALITAT D'ALMACELLES.
Es dóna lectura a la següent proposta:
"Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització parcial dels
carrers 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 26 de Gener de 1999 es va aprovar
inicialment el projecte de referència estant en tràmit d'exposició pública l'edicte escaient
mitjançant inserció en el BOP .
Atès que el ple de data 29 de juliol de 1998 va acordar anular l'anterior projecte
d'aquesta mateix nom per incompetència del tècnic redactor
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: 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 1998, redactat pels arquitectes superiors
Daniel Navas i Neus Sole sempre que un cop transcorregut el termini d'exposició
pública no hi hagin al.legacions.
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."
El portaveu de CiU pregunta si suposarà un cost addicional la nova redacció del projecte,
contestant el regidor portaveu del PSC que la redacció no suposarà cap més despesa tal
com s'ha pactat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat..
3.-APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA MEMÒRIA VALORADA
D’URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER SANT QUILES (entre carrer
Llitera i carrer Sant Pere).
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat.
"Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització parcial del
CARRER SANT QUILES (Entre carrer Llitera i carrer Sant Pere) per tal de dotarlo dels serveis urbanístics necessaris pel desenvolupament general de la zona.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 28 de Gener de 1999 es va aprovar
inicialment la memòria de referència estant en tràmit d'exposició pública l'edicte
escaient mitjançant inserció en el BOP .
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: Aprovar definitivament la memoria per a la urbanització parcial del
CARRER SANT QUILES (entre carrer Llitera i carrer Sant Pere)per un import de
6.238.750-- Ptes., de data Gener de 1999, redactat per l'arquitecte tècnic en Domingo
Bandres .si un cop transcorregut el termini d'exposició pública no hi hagin al.legacions.
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."
4.-APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA MEMÒRIA VALORADA
D’URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER RAVAL BAIX (entre carrer
Sant Josep i carrer Prat de la Riba).
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat.
"Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització parcial del
CARRER RAVAL BAIX (entre carrer Sant Josep i carrer Prat de la Riba) per tal
de dotar-lo dels serveis urbanístics necessaris pel desenvolupament general de la zona.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 28 de Gener de 1999 es va aprovar
inicialment la memòria de referència estant en tràmit d'exposició pública l'edicte
escaient mitjançant inserció en el BOP .
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: Aprovar definitivament la memòria per a la urbanització parcial del
CARRER RAVAL BAIX (entre carrer Sant Josep i carrer Prat de la Riba) per un
import de 3.543.836-- Ptes., de data Gener de 1999, redactat per l'arquitecte tècnic en
Domingo Bandres si un cop transcorregut el termini d'exposició pública no hi hagin
al.legacions.

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."
5.-APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA MEMÒRIA VALORADA
D’URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER SANT ANTONI (entre c/
Noguera i c/ Urgell).
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat.
"Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització parcial del
CARRER SANT ANTONI (entre c/ Noguera i c/ Urgell) per tal de dotar-lo dels
serveis urbanístics necessaris pel desenvolupament general de la zona.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 28 de Gener de 1999 es va aprovar
inicialment la memòria de referència estant en tràmit d'exposició pública l'edicte
escaient mitjançant inserció en el BOP .
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: Aprovar definitivament la memoria per a la urbanització parcial del
CARRER SANT ANTONI (entre c/ Noguera i c/ Urgell) per un import de
10.828.351-- Ptes., de data Gener de 1999, redactat per l'arquitecte tècnic en
Domingo Bandres si un cop transcorregut el termini d'exposició pública no hi hagin
al.legacions.
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."
6.-APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA MEMÒRIA VALORADA
D’URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER PISCINES (entre c/
Ventafarines i Ctra. de Sucs)

Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat.
"Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització parcial del
CARRER PISCINES (entre c/ Ventafarines i Ctra. de Sucs) per tal de dotar-lo dels
serveis urbanístics necessaris pel desenvolupament general de la zona.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 28 de Gener de 1999 es va aprovar
inicialment la memòria de referència estant en tràmit d'exposició pública l'edicte
escaient mitjançant inserció en el BOP .
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: Aprovar definitivament la memoria per a la urbanització parcial del
CARRER PISCINES (entre c/ Ventafarines i Ctra. de Sucs) per un import de
5.206.594-- Ptes., de data Gener de 1999, redactat per l'arquitecte tècnic en Domingo
Bandres si un cop transcorregut el termini d'exposició pública no hi hagin al.legacions.
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."
7.-APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA MEMÒRIA
D'ARRANJAMENT D'ESPAI PÚBLIC "Els Aubacs".

VALORADA

Es dóna lectura a la següent proposta:
"Atesa la necessitat de determinar les obres necessàries per a la urbanització de la zona
de referència per tal de dotar-la dels serveis urbanístics necessaris.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 28 de Gener de 1999 es va aprovar
inicialment la memòria de referència estant en tràmit d'exposició pública l'edicte
escaient mitjançant inserció en el BOP .

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: Aprovar definitivament la memoria valorada d'arranjament d'espai públic
"Els Aubacs" per un import d'1.387.288-- Ptes., de data Gener de 1999, redactat per
l'arquitecte tècnic en Domingo Bandres si un cop transcorregut el termini d'exposició
pública no hi hagin al.legacions.
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."
El portaveu de CiU fa les següents preguntes:
- La ubicació serà la del pati que fa cantonada, propietat municipal?
- Participaran els veïns en la seva financiació?
El regidor en Miquel Abella contesta que l'espai públic que s'urbanitza està situat en l'indret
esmentat i que no participaran els veïns en la seva financiació.
Acte seguit la proposta s'aprova per unanimitat.
8.-ACCEPTACIÓ
DE
LA
SUBVENCIÓ
DEL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER AL CENTRE DOCENT MUNICIPAL INFANTIL
VENSI.Es dóna lectura a la següent proposta, que és aprovada per unanimitat:
Vista la resolució de 4 de novembre de 1998 per la qual s’atorga una subvenció per part de
la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat en favor de l’Escola d’Educació
Infantil VENSI.
Atès que d’acord amb l’article 4 de la mateixa Resolució cal procedir als tràmits per tal de
fer efectiva la subvenció, és per això que es proposa:

PRIMER: Acceptar la subvenció d'1.876.339 pessetes, concedida per al Centre
d’Educació Infantil VENSI, en virtut de Resolució de data 4 de novembre de 1998 del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’esmentat Departament."

9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA
MÍNIMA DE LA CLAU 8.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vista la necessitat de reordenar les Normes Subsidiàries en la clau 8 reduint les dimensions
de la parcel·la mínima edificable que facilitarà la reparcel.lació i l'edificació de la zona.
Vist el document tècnic redactat per l'arquitecte Sr. Miquel Torruella Molet de data gener
de 1999 que modifica les Normes Subsidiàries per tal de fixar la nova parcel·la edificable
en la clau 8.
Vist el que disposa l'article 59 del decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament
de la vila relatiu a la determinació de la parcel·la mínima edificable en la clau 8, segons
document de data gener de 1999.
SEGON: Exposar al públic l'expedient publicant-lo en el BOP, en els Diaris de més
circul.lació i en els taulers pel termini d'un mes a fi de què es puguin presentar les
al·legacions adients."
El portaveu de CiU considera que la reducció de la parcel·la a 250 metres, tenint en
compte que la façana restarà de 7 metres, no suposa gaire benefici doncs la visió del que
es pretén construir quedarà poc armonitzada amb les construccions existents.
El regidor d'urbanisme en Ramon Prats assenyala que per tirar endavant el projecte de
reparcel.lació és indispensable fixar la parcel·la mínima en 250 m2, atès que de l'altra
manera cal anar a adjudicar finques en pro indivis, cosa que no interessa als propietaris,
continua dient que respecte a la UA-8 s'ha tramitat aquesta modificació i la Comissió

d'Urbanisme ha contestat que l'acceptarà si es fixa la parcel·la mínima per tota la zona
de la Clau-8.
El portaveu d'ERC considera que cal contemplar el poble d'una forma global i com ha
dit en altres ocasions cal fer una revisió de les Normes en la seva totalitat cosa que
sempre suposa un risc però que cal afrontar-lo.
El Sr.Alcalde assenyala que desprès d'una modificació se n'hauran de fer més atès que el
poble és viu i les necessitats són canviants.
El Regidor d'Urbanisme considera que al redactar-se les Normes Subsidiàries la realitat
de la demanda feia pensar més en la construcció de blocs de pisos, mentre que ara són
les cases aparellades i aquestes variacions sempre es donaran.
El portaveu d'ERC assenyala que unes normes que fa 20 anys que es redactaren és
evident que cal revisar-les encara que també sigui cert que caldrà sempre fer
adaptacions.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels representants del PSC
i PP i amb 5 vots en contra dels regidors d'IC-EV, ERC i CiU.
10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 1999 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 1999 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
VII

PESSETES

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

131.680.000
20.000.000
54.690.000
98.400.000
3.900.000
24.857.088
333.527.088
333.527.088

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

118.169.492
100.460.000
19.100.000
25.147.000
262.876.492

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

47.380.596
23.270.000
70.650.596
333.527.088

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

28.000.000
8.300.000
3.000
36.303.000

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

22.666.588
9.623.700
10.000
4.002.712
36.303.000

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

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

PESSETES
12.492.000
1.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

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

3.025.000
4.190.000
6.000
4.000.000
1.272.000
12.493.000

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

PESSETES

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

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

90.000
6.851.000
3.000

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

6.944.000

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

118.169.492
100.460.000
19.100.000
25.147.000
0
47.380.596
0
0
23.270.000
333.527.088

3.025.000
4.190.000
6.000
4.000.000
1.272.000
0
0
0
12.493.000

22.666.588
9.623.700
10.000
0
0
4.002.712
0
0
0
36.303.000

90.000
6.851.000
3.000
0
0
0
0
0
0
6.944.000

TRANSF. PRESSUPOST
INT.
CONSOLIDAT
0
0
0
17.392.000
0
0
0
0
0
17.392.000

143.951.080
121.124.700
19.119.000
11.755.000
0
52.655.308
0
0
23.270.000
371.875.088

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 1999,
integrat pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix a la quantitat de 333.527.088,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
36.303.000,- pessetes, i “INDESAL” per una quantitat de 6.944.000 pessetes i el seu
estat de consolidació que ascendeix a la quantitat de 371.875.088. ,--pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient.
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb les retribucions, els complements de destí
i específic atribuït a cadascun dels llocs de treball relacionats en la nòmina del mes de
novembre passat que s'annexa amb l'increment de l'1,8 % per a 1999.
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 ha trobat le següents mancances en el pressupost:
- Hi manca una partida en la que es consigni la diferència existent entre el total de l'obra
contractada del casal i la consignada en el de 1998, i per aquest motiu considera que cal
deixar pendent d'aprovar el pressupost.
El Sr. Alcalde contesta que la resta anirà a l'any proper atès que no s'executarà fins llavors.
- Acte seguit pregunta el mateix regidor al Secretari si realment es pot fer això estant
adjudicada el total de l'obra, prescindint de que s'acabi aquest any o l'any proper.
El Secretari considera que cal consignar cada any la part que s'executi assenyalant que
l'Alcalde ha dit que una part es farà l'any proper.
Pels motius exposats el portaveu de CiU demana que es retiri el pressupost al considerar-lo
incorrecte atès que possiblement hi hagi aquest punt d'il.legalitat. D'altra banda considera
que no s'ha posat la part restant atès que caldria anar al crèdit per 20 o 30 milions més,
augmentant els 240 que ja es varen demanar l'anterior exercici, i això no fora ben vist
davant les properes eleccions.
Contesta el regidor portaveu del PSC, el qual creu que cal procedir a l'aprovació inicial del
pressupost i si alguna cosa calgués variar es pot rectificar de cara a l'aprovació definitiva.
Finalment assenyala que aquest any no hi ha cap préstec demanat per finançar el pressupost
el qual el considera equilibrat i correcte essent aquesta la proposta de l'equip de govern
actual.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i PP i
amb 5 vots en contra dels regidors de CiU, IC-EV i ERC.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DEMANANT
L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA "PER UN EURO PLURAL"
Es dona compte de la següent moció:
"El procés d'unificació europea culminarà en la seva vessant econòmica amb la propera
circul.lació de les monedes de l'euro, que substituiran a les respectives monedes de
cadascun dels estats membres. S'ha acordat que hi hagi diferents tipus d'Euros, tres models
diferentes per estat, recollint així la diversitat cultural i simbològica existent a la Unió
Europea.
En aquest punt, els tres símbols representatius de l'estat que han estat escollits pel Govern
espanyol han estat el Rei Joan Carles, la Catedral de Santiago i Cervantes, símbols
representatius d'una única realitat espanyola. Aquest fet demostra una vegada més la
insensibilitat del Govern central envers les diverses cultures de l'Estat a l'hora d'emetre la
nova sèrie de monedes de l'Euro.
Amb aquests fets s'ha perdut una important oportunitat de reconeixement de les diverses
realitats nacionals existents en el si de l'Estat espanyol ja que la simbologia pública pot
representar la sensibilitat cap a les diverses llengües i cultures que poden viure en un estat
plural. El Govern ha menyspreat, una vegada més, la realitat plurinacional, pluricultural i
plurilingüística de l'Estat, amb unes monedes que no recullen ni representen les diverses
llengües i cultures que conviuen en el seu si.
Per tot l'exposat el ple de l'Ajuntament d'Almacelles adopta els següents acords:
1.- Expressar la nostra queixa per la insensibilitat que ha demostrat el Govern central
envers les diverses cultures de l'Estat a l'hora d'emetre la nova sèrie de monedes de l'Euro.
2.- Afegir-se a la campanya "Per un Euro plural" que propugna el reconeixement de la
realitat plurinacional de l'Estat en l'emissió de les monedes de l'Euro i demana que
l'encunyació de monedes reculli tots els idiomes de l'Estat espanyol.
3.- Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Parlament de Catalunya que insta
a presentar a la Mesa del Congrès dels diputats una Proposició de llei sobre l'ús de les
llengües oficials a l'Estat en l'emissió de bitllets i en l'encunyació de monedes metal.líques
de l'Euro.

4.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la seu del Govern central (Palau
de la Moncloa) i a l'Associació pel voluntariat lingüístic."
Pren la paraula el regidor en Josep Ibars, remarcant que existeix en el nostre estat una
realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística que hauria de tenir un pes decidit en
aquest canvi de monedes. Assenyala que això no es produeix solament aquí sinó que per
exemple en altres països com Bèlgica hi ha 3 idiomes; a Irlanda dos; a Finlandia dos; i a
Suïssa 4. És per tot això que considera que cal recalcar la proposta del bilingüisme a l'estat
espanyol en favor de les 4 llengües de l'Estat.
El portaveu del PP intervé manifestant que lamenta que CiU torni a acusar al govern central
d'insensible. Acte seguit afegeix que el Govern Central té unes tasques més importants que
les d'encunyació, de la qual cosa n'és comptetent la fàbrica de la moneda i el timbre i el
Govern Central solament ho hauria supervisat. Diu també que existeixen 14 comunitats
autònomes totes les quals tenen personatges històrics i meravelles dignes de ser recollides
en la nova encunyació però malgrat això solament hi poden haver tres models diferentes
per estat. Assenyala que s'ha escollit el Rei com a representació de tots els espanyols;
Miquel Cervantes escriptor de talla universal i la Catedral de Santiago com a lloc visitat en
la ruta de l'apòstol. Per acabar manifesta que el seu grup està d'acord en donar suport als
punts 3 i 4 de la moció sempre que la presenti CiU i no sigui ofensiva la part introductòria.
Finalment el regidor Sr.Ibars fa constar que no es parla de símbols sinó de les 4 llengües
com la resta d'Europa.
El portaveu del PSC fa constar que el seu grup donarà el seu vot a favor únicament del
tercer i quart punt, sempre que CiU el presenti posant com a introducció solament el primer
paràgraf. Pel que fa a la resta d'acord no se'ls hi donarà suport.
Acte seguit el portaveu de CiU rectifica la proposta tal com ha proposat el PSC i PP i els
reunits l'aproven per unanimitat amb el següent contingut:
"El procés d'unificació europea culminarà en la seva vessant econòmica amb la propera
circul.lació de les monedes de l'euro, que substituiran a les respectives monedes de
cadascun dels estats membres. S'ha acordat que hi hagi diferents tipus d'Euros, tres models
diferentes per estat, recollint així la diversitat cultural i simbològica existent a la Unió
Europea.
Per tot l'exposat el ple de l'Ajuntament d'Almacelles adopta els següents acords:

1.- Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Parlament de Catalunya que
insta a presentar a la Mesa del Congrès dels diputats una Proposició de llei sobre l'ús de
les llengües oficials a l'Estat en l'emissió de bitllets i en l'encunyació de monedes
metal.líques de l'Euro.
2.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la seu del Govern central
(Palau de la Moncloa) i a l'Associació pel voluntariat lingüístic."

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU, EN RELACIÓ A
LA INSTAL·LACIÓ DEL TANATORI DEL C/ CANIGÓ.
Es dóna lectura de la següent proposta:
"El passat mes de febrer de 1998 l'Ajuntament va aprovar amb els vots del PSC-PSOE i el
Partit Popular el reglament dels serveis funeraris, així com la concessió a l'empresa
encarregada de dur a terme el servei funerari i la construcció del futur Tanatori
d'Almacelles.
Segons ha sabut el grup municipal de C.i.U., l'empresa podria tenir la intenció de realitzar
la construcció del Tanatori al carrer Canigó.
Davant aquesta possibilitat, C.i.U. mostrem el nostre total desacord, ja que al nostre
entendre no és l'indret més adient. C.i.U. entenem que el govern municipal hauria de vetllar
molt més per la qualitat de vida dels ciutadans/nes de la Vila i seguir l'exemple d'altres
municipis que han fet que el Tanatori sigui construït en indrets més discrets.
Aquesta zona o barri, ha presentat sempre grans espectatives de creixement urbanístic, així
com serveis (CAP, Institut, Llar de Jubilats, Parc de Bombers, mercat local, zona Esportiva,
Piscines, ...). Per tant, la instal·lació d'un Tanatori prodria afectar negativament el futur
d'aquest barri.
El grup de CONVERGÈNCIA I UNIÓ a l'Ajuntament d'Almacelles entenem que l'actual
govern municipal pot influir radicalment davant l'empresa, i trobar així una solució
satisfactòria per totes les parts. Per la qual cosa C.i.U. proposem els següents acords:
1.- Que l'Ajuntament es manifesti contrari a la instal·lació del Tanatori al carrer Canigó.

2.- Instem a l'actual govern municipal a crear una comissió presidida pel Sr. Alcalde i
formada pels diferentes grups municipals, així com per l'empresa del Servei Funerari per tal
de debatre i escollir un indret que sigui discret per a construir el Tanatori.
3.- Donar trasllat de l'acord als veïns, així com a l'empresa encarregada del Servei funerari
d'Almacelles."
El Sr. Alcalde concedeix l'ús de la paraula en primer lloc al regidor Sr. Josep Ibars, el qual
manifesta ratificant el que es diu en la moció, que ha esbrinat, respecte al Tanatori de
Balàfia i considera que ha afectat negativament a la zona. D'altra banda considera que la
futura ubicació del tanatori d'Almacelles es troba en una zona molt transitada i
especialment al costat de l'Institut. Assenyala que hi ha al voltant de 70 a 80 entrerraments
a l'any, és a dir cada 4 ó 5 dies. Finalment considera que fora millor entre tots de buscar un
lloc, amb arbres al voltant, que fos cèntric però on no hi hagués de passar tanta gent pel
davant.
El portaveu del PP assenyala:
- Que l'Ajuntament no ha fet cap concessió, en contra del que diu la moció.
- Que no hi ha cap empresa municipal que faci els serveis.
- Que són les empreses privades les que poden demanar la instal·lació d'un tanatori, d'acord
amb la normativa legal.
- Que és denigrant que es demani un lloc més discret, doncs al seu criteri, no cal que ens
avergonyim dels nostrs difunts. Adreçant-se al grup de CiU, considera que fora convenient
que es deixèssin de tabús ridículs i es tingui més respecte als difunts. Finalment assenyala
que no hem de voler passar "la patata calenta".
Afegeix per acabar que al barri de Balàfia on hi ha el tanatori, ha crescut considerablement
i s'hi han instal·lat bars al voltant que assenyalen un desenvolupament normal a la zona.
Igualment passa a la localitat de Monsó. Per tots els motius esmentats fa constar el seu vot
en contra.
Acte seguit intervé el regidor Sr. Ibars que assenyala que el seu grup no s'avergonyeix dels
difunts tal com ha dit el portaveu del PP i que solament ha proposat dialogar per cercar un
lloc més discret i menys transitat.
El Sr. Alcalde fa constar que l'expedient per a l'autorització del tanatori es tramita des del
mes de juny i inclús es va allargar el termini de les al·legacions per tal d'escoltar els veïns
amb els quals es va parlar; que ha estat examinat favorablement per un arquitecte tècnic i
que en definitiva s'ha tractat el tema degudament amb l'empresa la qual considera que el

lloc és adient i prop de l'esglèsia. Recorda finalment que fa uns anys s'acomiadava el dol
davant de la plaça de l'Ensenyança on hi havia el Col.legi Públic i els escolars i que això no
va suposar cap problema per ningú.
El regidor portaveu del PSC intervé manifestant que els enterraments anyals darrers
solament han estat uns 62; que el fet de que existeixi un tanatori no obliga a la seva
utilització.
El regidor portaveu de CiU considera que amb la seva proposta no s'ha volgut faltar al
respecte a ningú, i que únicament es proposava entre tots de cercar un lloc més adient i
discret, dialogant amb l'empresa.
El portaveu del PP considera que l'empresa ha buscat el lloc que ha cregut més adient i que
per tant difícilment se la pot fer canviar d'opinió.
El Sr. Alcalde manifesta que al parlar amb l'empresa li van dir que s'havia mirat un solar de
la carretera de Sucs, però que veien els inconvenients d'estar massa lluny de l'esglèsia i
d'haver de passar a l'hora del funeral per davant de l'Institut.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 7 vots en contra dels regidors del PSC i
PP i 5 vots a favor dels regidors d'ERC, IC-EV i CiU.
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA.Es dóna compte dels següents decrets de l'Alcaldia de l'any 1998, per assabentar els reunits:
35/98.- Convocant sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament per al dia 11 de novembre
de 1998.
36/98.- Convocant sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament per al dia 17 de desembre de
1998.
37/98.- Referent a l'adhesió al conveni signat entre Localret i Telefònica SA
14.- PRECS I PREGUNTES.El regidor en Josep Ibars fa les següents intervencions:

1a.- Constata que en una sessió passada els regidors de l'equip de govern varen manifestar
que la instal·lació de la calefacció als habitatges socials no incrementaria el cost d'aquests i
pregunta qui abonarà doncs el cost addicional. Contesta el regidor en Miquel Abella que
això ja es va contestar.
El regidor en Ramon Prats aclareix el tema dient que en el pla presentat per la Fundació
Família i Benestar Social estava previst un marge econòmic per a l'Ajuntament i que aquest
imprevist anirà a càrrec d'aquest marge disminuint-lo en part.
2a.- Demana que es millori la ubicació d'una senyal de STOP a 150 metres que hi ha a la
carretera de Sucs, en direcció a la Nacional-240, atès que es troba massa propera a la
Nacional. El Regidor d'Obres manifesta que està en l'únic lloc possible però es mirarà el
tema.
3a.- Sembla que hi ha gent treballant a la Sala Polivalent fent tasques de fontaneria sense
que s'hagi vist cap adjudicació per la Comissió de Govern. El regidor en Miquel Abella fa
constar que s'han demanat tres pressupostos i s'ha donat al més adequat.
El regidor insisteix en que no consta en acta l'adjudicació.
El Sr. Alcalde contesta que es mirarà el tema.
El regidor en Miquel Querol pregunta quan serà la inauguració de la variant, el Sr. Alcalde
contesta que ha parlat amb el Delegat de Carreteres, Sr. Vilanova i amb el Subdelegat del
Govern, Sr. Barios i en principi es preveu per la primera quinzena de març i que per altra
banda el dia 28 de febrer es procurarà de desviar el trànsit pels carrers del poble per
permetre la desfilada de les carrosses.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 9,45 hores del vespre.
VIST I PLAU
EL SECRETARI,

L’ALCALDE,

