ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL 30 DE JULIOL DE 1996
NÚMERO 6 .-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. LOURDES FERRER ROCA
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. FRANCISCO TORRES ARNÓ
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP R. IBARZ GILART
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-dos hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la Presidència del
Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels Regidors assenyalats més amunt, prèvia
comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del Secretari Sr.Ramon M. Cornellana
Puigarnau, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY DE
1996.Pel regidor portaveu de CiU es fa constar que en l’acta que es vol aprovar en el punt 1.1.
d’aprovació de l’acta de la sessió de 31 de maig de 1996, en el primer paràgraf l’incís 2n. va ésser
una intervenció del portaveu d’IC-EV mentre com s’ha recollit erròniament s’enten que va ésser el
portaveu de CiU.
Els reunits aproven l’esmena.
Pel representant de CiU manifesta que en el punt 1.2. de l’acta anterior sobre inclussió d’obres en el
Programa Específic desprès de la proposta es reflexa una intervenció seva en la que es fa al.lusió a
la tercera fase del Casal quan en realitat ell va parlar de la primera fase del Casal.
Els reunits aproven l’esmena.

Pel regidor portaveu de CiU fa constar que donat que les mocions presentades en el Ple anterior no
van ésser votades, el seu grup considera que no pot aprovar l’acta.

Sotmesa a votació l’acta és aprovada per 8 vots a favor i 5 en contra dels regidors de CiU, IC-EV i
ERC.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER L´IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L´OBRA D´URBANITZACIÓ DEL C/ DE
MELCIOR DE GUÀRDIA I MATAS (Tram comprès entre l´Av. de la Diputació i el C/ de la
Carretera de Sucs).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència de l'obra
“Urbanització del C/ de Melcior de Guàrdia i Matas”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de les competències
locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de secretaria i intervenció, aixi com els articles 15.1,17, i 34.1 de la llei 39/88
reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d'acord:

Primer.- Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització del C/ de
Melcior de Guàrdia i Matas”,quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels
immobles de l'area beneficiada.

Segon.- Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de la forma
següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 17.821.542 pessetes i el cost suportat per l'ajuntament en
9.142.546 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 8.228.291 pessetes, equivalents al 90 %
dels cost suportat.Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial
fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant
els subjectes passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volum edificable dels
immobles.
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la quantitat a
repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.

Tercer.- Exposar l'expedient a informaciò pùblica en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en el "
Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre dels quals els interessats podràn examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest periode
d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat,
notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que corresponguin, si fos conegut, i en
defecte mitjantçant Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament,
que es referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran
satisfer o les quotes assignades.”
Pel representant d’IC-EV manifesta que el seu grup votarà en contra atès que hi ha gent pendent de
pagament encara i per tant l’Ajuntament no té autoritat moral per fer nous repartiments.
Pel representant de CiU manifesta que troba correcte fer aquest traçat, si bé el seu grup votarà en
contra atès que el repartiment és un greuge comparatiu.
El portaveu d’ERC considera que el carrer que és vol pavimentar és un carrer bàsic atès que hi ha el
CAP, encara que no troba del tot clar l’expedient.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor i 4 vots en contra dels grups dels
membres de CiU i els membres d’IC-EV.
3.- CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT I PER SUBHASTA DE L´OBRA
D´URBANITZACIÓ DEL C/ MELCIOR DE GUÀRDIA I MATAS, I APROVACIÓ DEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el programa general del Pla Únic d´Obres i Serveis de Catalunya, any 1996, aprovat
pel Decret de la Generalitat 188/95 de 27 de juny, figura inclosa l´obra número CG-96/0359-PG,
titulada “Urbanització del C/ de Melcior de Guàrdia i Matas” d´aquesta Corporació local.
Atès que aquesta corporació té garantida la disponibilitat de la seva aportació econòmica i tots els
elements necessaris per al normal desenvolupament de les obres que determina la base 15ª de les
d´execució del Pla.
Atesa la normativa vigent en matèria de contractació administrativa; en especial la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de les administracions públiques, es proposa l´adopció dels següents
acords:
Primer: Contractar mitjançant subhasta, amb procediment obert, l´obra número 0359-PG, titulada
“Urbanització del C/ de Melcior de Guàrdia i Matas”, inclosa en el Pla únic d´obres i serveis de la
Generalitat de Catalunya, any 1996, programa general.
Segon: Aprovar el plec de condicions administratives particulars que ha de regir la contractació de
les obres.
Tercer:Autoritzar la despesa amb càrrec al Capítol VI del Pressupost vigent.

Quart: Sotmetre a informació pública, pel termini de quinze dies, mitjançant anunci publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el plec de condicions, a l´efecte de possibles
reclamacions. Atès el que disposa l´article 274 de la Llei 8/1987, de 15 d´abril, s´ha d´anunciar
simultàniament la subhasta pública a què fa referència.
Cinquè: Trametre l´anunci esmentat a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat perquè
proposi a la Direcció General d´Administració Local la seva publicació en la forma que consideri
més adient.
Sisè: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l´alcalde per a la tramitació i execució
d´aquest acord.
No obstant això, el Ple acordarà allò que cregui més convenient.”
En la fase de deliberació el portaveu de CiU manifesta de què cal portar a terme l’obra si bé el seu
grup d’abstindrà de votar.
Sotmesa a votació és aprovada la proposta per 9 vots a favor i 4 abstencions dels regidors de CiU i
IC-EV.
4.- CREACIÓ DEL PATRONAT DE CULTURA D’ALMACELLES I APROVACIÓ DELS
SEUS ESTATUTS.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la moció de l’Alcaldia considerant oportuna la creació d’un Patronat de Cultura, per
desenvolupar, recolzar, promocionar i difondre l’activitat cultural del municipi d’Almacelles.
Atès allò que disposa l’article 85 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 237 de la Llei de
Municipal de Règim Local de Catalunya i l’article 2.2 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment administratiu comú, pel que fa referència a la
tramitació dels Estatuts del Patronat.
Es proposa als reunits:
Primer: La creació del Patronat de Cultura d’Almacelles pel desenvolupament, recolzament,
promoció i difusió de l’activitat cultural d’Almacelles.
Segon: Aprovar, així mateix, els estatuts de l’esmentat Patronat, exposant-los al públic pel termini
de 30 dies a efectes de rebre reclamacions.
Tercer: Considerar-los definitivament aprovats si no es produeix cap al.legació.
Quart: Facultar l’Alcalde per otorgar els documents públics o privats que fossin necessaris per tal
de desenvolupar l’esmentat Patronat.”

En la fase de deliberació intervé el portaveu de CiU qui manifesta que si cal constituir el Patronat
per al bé de la cultura troba correcte que es faci però no si solament ha d’ésser un Patronat
decoratiu. D’altra banda estima el Regidor que al seu criteri perquè fos durader el Patronat caldria
haver fet una proposta consensuada. Pel que fa a la votació manifesta que no votarà en contra el seu
grup però si s’abstindrà.
Per part del representant del grup d’ERC considera que és important unificar criteris i integrar les
agrupacions. Matitza no obstant que per poder treballar com cal, cal que no es tanqui la porta a cap
agrupació.
El Sr. Alcalde manifesta tot seguit que en els estatuts hi ha quatre vocals que no són regidors
representants que representen les entitats culturals i que per altra banda els estatuts es poden
remodelar sempre que es consideri adient.
El portaveu d’IC-EV manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar considerant que algun grup
queda fora dels membres que composen el Patronat i que d’altra banda caldria un compromís de
l’Ajuntament de fer una aportació pressupostària concreta al Patronat.
El representant del PSC manifesta que la dotació pressupostària es farà en càrrec al pressupost
vinent i que l’objectiu del Patronat és aglutinar les entitats culturals per obtenir una major eficàcia
El regidor afegeix que han estat ampliament consultades les associacions que l’integren.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor i 4 abstencions dels grups de CiU i ICEV.
5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA .
Es dóna compte dels següents Decrets per assabentar als reunits:
- Núm. 14/96, sobre prórroga d’un any per execució contracte permuta germanes Arnó Reñé.
- Núm. 15/96, sobre convocatòria de sessió extraordinària de Ple per al dia 23 d’abril de 1996.
- Núm. 16/96, sobre concessió d’autorització per desembossar la claveguera del c/ Carme davant
de l’immoble núm. 43 a petició del Sr. Mateu Ambau.
- Núm. 17/96, sobre acumulació de funcions d’Intervenció en el Secretari Ramon M. Cornellana
Puigarnau.
- Núm. 18/96, sobre convocatòria de sessió extraordinària de Ple per al dia 31 de maig de 1996.
- Núm. 19/96, sobre adeqüació de la reparcel.lació de l’àmbit de l’Estudi de Detall ED.1 i ED.2.
- Núm. 20/96, sobre allargament del termini de presentació de proposicions del concurs de
l’obra “Arranjament i manteniment de camins”.
- Núm. 21/96, sobre convocatòria de sessió ordinària de Ple per al dia 28 de juny de 1996
- Núm. 22/96, sobre allargament en una hora de l’horari de tancament del bar musical Tekila
- Núm. 23/96, sobre allargament en una hora de l’horari de tancament de la Societat Recreativa
Cultural Almacellenca.
- Núm. 24/96, sobre ordenament de paralització d’obres a Electra Valls S.A. i el contractista
Antonio Exposito Marín.

- Núm. 25/96, sobre l’arranjament de la vivenda propietat de l’empresa HIDROELECTRICA
DE CATALUNYA S.A., situada en la carretera d’Almenar.
- Núm. 26/96, sobre nomenament de Carme Justribó Arnó com a representant de funcionaris de
la Corporació per formar part del tribunal qualificador de la plaça d’Especialista en Llar
d’Infants de l’Ajuntament.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ
D’EDIFICI COM A AULA P-3 I CALEFACCIÓ DEL CONJUNT ESCOLAR PLAÇA DE
L’ENSENYANÇA.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la memòria valorada redactada per Domingo Bandrés Lacambra, titulada ”Rehabilitació
d’edifici com a aula P-3 i calefacció del conjunt escolar Plaça de l’Ensenyança”, de data maig de
1996.
Atesa la conveniència de portar a terme l’obra per tal de rehabilitar una nova aula del parvulari
municipal i calefactar el conjunt escolar Plaça de l’Ensenyança.
Vist el que disposa l’article del Decret 179/85 de 13 de juny que aprova el Reglament d’Obres dels
ens locals, article 37.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment la memòria valorada anomenada ”Rehabilitació d’edifici com a aula
P-3 i calefacció del conjunt escolar Plaça de l’Ensenyança” , redactada pel Sr. Domingo Bandrés,
arquitecte tècnic, de data maig de 1996, amb un pressupost total d´execució per contracte de
11.657.321 ptes.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies, a fi de que es puguin presentar les
al.legacions que es creguin adients, quedant aprovat definitivament si es certifica la manca
d´aquestes.”
Pren la paraula el regidor del grup de CiU qui manifesta que suposa l’existència d’un conveni amb
el Departament d’Ensenyament per tirar endavant les obres.
Acte seguit intervè el representant del PSC el qual exposa que és cert que hi ha en tràmit un
conveni amb el Departament d’Ensenyament si bé per agilitzar les obres les fa l’Ajuntament.
D’altra banda assenyala que cal ampliar l’esmentada aula donada la finalització d’activitats del
Col.legi Sant Antoni.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
7.- ACORD D’EXECUTAR PER ADMINISTRACIÓ L’OBRA CIVIL DE LA MEMÒRIA
VALORADA DE “REHABILITACIÓ D’EDIFICI COM A AULA P-3”
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels reunits:

“Atès el procediment incoat per la realització per Administració de l’obra civil de la memòria
valorada de “Rehabilitació d’edifici com a aula P-3”.
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics adequats i mitjans auxiliars que
reduiran el cost de dita obra.
Atès que la memòria valorada en la part que afecta a l’obra civil ha estat redactada pel Sr.
Domingo Bandrés Lacambra, amb un pressupost de 7.092.308,-- PTA.
Atès el que ve regulat per 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 al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer: Executar directament per Administració a través dels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament
l’obra civil de la memòria valorada de “Rehabilitació d’edifici com a aula P-3” per un import de
7.092.308,-- PTA.
Segon: Comprometre’s firmement a habilitar crèdit suficient per fer front a la despesa derivada de
l’execució de l’esmentada obra, en el pressupost per a 1996. Que l’autorització i disposició de la
despesa es farà mitjançant els oportuns justificants, recollits en certificacions d’obra executada
subscrita pel Tècnic Municipal que s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant
aquest període de temps.”

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA ANOMENADA “CASETAVESTIDOR DEL CAMP DE FÚTBOL”.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la memòria valorada redactada per Domingo Bandrés Lacambra, titulada “Caseta-vestidor
del Camp de futbol”, de data maig de 1996.
Atesa la conveniència de portar a terme l’obra per tal de construir uns nous vestidors, a fi de que
compleixin els requisits mínims d´espai i salubritat necessaris per fer les funcions pròpies
d´aquestos.
Vist el que disposa l’article del Decret 179/85 de 13 de juny que aprova el Reglament d’Obres dels
ens locals, article 37.
Es proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar inicialment la memòria valorada anomenada “Caseta-vestidor del Camp de
futbol”, redactada pel Sr. Domingo Bandrés, arquitecte tècnic, de data maig de 1996, amb un
pressupost total d´execució per contracta de 9.921.607 ptes.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies, a fi de que es puguin presentar les
al.legacions que es creguin adients, quedant aprovat definitivament si es certifica la manca
d´aquestes.”
Pren la paraula el portaveu d’IC-EV qui pregunta al regidor en Francesc Torres si hi ha hagut
variació en relació a la memòria que anteriorment es va presentar en el Ple. El regidor en Francesc
Torres manifesta que s’ha parlat amb gent del gremi presentant-los-hi el pressupost i han considerat
que no es pot rebaixar més, i per tant és el mateix del principi.
Acte seguit intervé novament el regidor Josep M. Doblas preguntant sobre la ubicació de la caseta
dels vestidors. El regidor en Francesc Torres manifesta que es situarà al peu de la porteria dreta que
és el lloc on hi ha més espai.
Acte seguit pren la paraula el portaveu d’ERC qui manifesta que l’obra és important encara que val
diners i fora del seu interès veure l’aportació en diners que es fa a Esports i Cultura. Considera així
mateix que es podria fer un esforç per aplicar-ho a d’altres propostes i per això el seu grup
s’abstindrà de votar.
El representant de CiU considera que els vestidors es troben actualment força deteriorats; que per
altra banda sembla que són molts diners el que puja la caseta-vestidor. Finalment manifesta que el
seu grup no votarà en contra però si s’abstindrà de votar.
Pel portaveu del PSC s’assenyala que s’ha intentat suprimir els pilans del mig per abaratir l’obra
però la part tècnica ho ha considerat inviable.
Sotmesa a votació és aprovada per 8 vots a favor i 5 abstencions dels regidors de CiU, IC-EV i
ERC.
9.- ACORD D’EXECUTAR PER ADMINISTRACIÓ L’OBRA DE “CASETA-VESTIDOR
DEL CAMP DE FUTBOL”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el procediment incoat per la realització per Administració l’obra de la memòria valorada de
”Caseta-Vestidor del camp de Fútbol”.
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics adequats i mitjans auxiliars que
reduiran el cost de dita obra.
Atès que la memòria valorada de l’obra de ”Caseta-Vestidor del camp de Fútbol” ha estat redactada
pel Sr. Domingo Bandrés Lacambra, amb un pressupost de 9.921.607,-- PTA.

Atès el que ve regulat per 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 al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer: Executar directament per Administració a través dels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament
l’obra de la memòria valorada de ”Caseta-Vestidor del camp de Fútbol” per un import de
9.921.607 PTA.
Segon: Comprometre’s firmement a habilitar crèdit suficient per fer front a la despesa derivada de
l’execució de l’esmentada obra, en el pressupost per a 1996. Que l’autorització i disposició de la
despesa es farà mitjançant els oportuns justificants, recollits en certificacions d’obra executada
subscrita pel Tècnic Municipal que s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant
aquest període de temps.”
Sotmesa a votació és aprovada per 8 vots a favor i 5 en contra dels regidors de CiU, IC-EV i ERC.

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DESGUÀS D’AIGÜES NEGRES DEL
POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE LA CREU.
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atès que s’ha redactat pel Servei Tècnic de l’INCASÒL, el projecte de desguàs d’aigües negres
del polígon industrial Pla de la Creu.
Atès que el present projecte té com objecte la connexió de la xarxa d’aigües negres del polígon
industrial “el Pla de la Creu” amb la xarxa municipal dins el terme municipal d’Almacelles.Es
proposa al Ple de la Corporació:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de desgüàs d’aigües negres del polígon industrial Pla de
la Creu redactada pel Servei Tècnic de l’INCASÒL, ascendint el pressupost total de l’esmentada
obra a 16.671.280,-- pessetes.
SEGON: Exposar-lo al públic durant un termini de 30 dies durant els quals es podran formular les
reclamacions, suggerències i al.legacions que es tinguin per convenients. En cas de què no es
produeixi cap reclamació, el projecte es considerarà definitivament aprovat.
TERCER: Facultar a l’Alcalde tan ampliament com en dret procedeixi per a què realitzi quantes
actuacions siguin necessàries per portar a bon fi el present acord.”

11.- APROVACIÓ DEL RESUM DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS RENOVAT
EN DATA 1 DE MAIG DE 1996
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Una vegada confeccionat el Padró Municipal d’Habitants renovat en data 1 de maig de 1996 ha
donat el següent resultat:
Habitants del municipi:
PRESENTS: 5.471 hab.
homes: 2.773 hab.
dones: 2.698 hab.

És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el resum numèric abans esmentat que recull les dades de la renovació del padró
municipal d’habitants renovat en data 1 de maig de 1996.
Segon: Exposar l’expedient al públic durant el termini d’un mes a fi de que es puguin presentar les
reclamacions que es creguin adients.”
I no havent més assumptes a tractar, per ordre de la presidència, s’aixeca la sessió essent les 22,30
hores del dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a Secretari certifico.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

