ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
31
DE
MARÇ
NÚMERO 3.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 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 presència el Sr. Josep Ibarz Gilart 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 25 DE
FEBRER DE 1998.
El Secretari de la Corporació fa constar que cal rectificar la votació del punt 2 de l'acta
anterior on s'aprovava el Reglament dels Serveis Funeraris, de forma que quedi tal com
segueix: 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.
Els reunits aproven l'acta anterior amb l'esmena proposada.

2.- PROPOSTA D'ACORD D'INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT
REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 6:

DE

Es dóna lectura a la següent proposta:
Aprovat definitivament el projecte de modificació de la delimitació de la Unitat
d'Actuació número 6 del sòl urbà, procedeix legalment a iniciar l'expedient de
reparcel·lació per a establir una equitativa distribució dels beneficis i càrregues derivats
del planejament entre els propietaris afectats per l'actuació urbanística projectada.
En virtut del que es disposa, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER: Iniciar l'expedient de reparcel·lació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació número
6 del sòl urbà, advertint als propietaris de les finques situades dins aquest àmbit del seu
dret a poder presentar, en el termini de tres mesos a partir de la publicació del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, el projecte de reparcel·lació,
formulat com a mínim pels dos terços dels propietaris que representin, al mateix temps,
com a mínim el 80% de la superfície reparcel·lable, de conformitat amb el que disposa
l'article 148.3 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 106.1 del Reglament de
Gestió Urbanística, i subjecció als criteris que s'estableixen en l'article 149 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, amb l'advertència que, de no fer ús d'aquest dret en el
termini assenyalat, el projecte de reparcel·lació serà redactat d'ofici per l'Administració
actuant a càrrec dels propietaris.
SEGON: Requerir als propietaris per a que, de conformitat al que es disposa en l'article
103 del Reglament de Gestió Urbanística, presentin davant l'Administració els títols de la
finca o finques de la seva propietat, compreses dins els límits de l'àmbit del Pla Parcial, i
declarin les situacions jurídiques que coneguin o afectin a aquestes finques; advertint-los
al mateix temps, que l'omissió, error o falsedat d'aquestes declaracions no podrà afectar al
resultat objectiu de la reparcel·lació, i que si s'apreciés dol o negligència greu podrà
exigir-se la responsabilitat civil o penal que correspongui.
TERCER: La iniciació de l'expedient de reparcel·lació portarà compresa la suspensió
legal de les llicències de parcel·lació i edificació en l'àmbit de la unitat reparcel·lable.
El portaveu de CiU fa constar que el seu Grup votarà en contra per coherència amb les
actuacions anteriors sobre aquesta matèria.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representats de PSC, PP
i ERC i amb 3 vots en contra dels representats de IC-EV i CiU.

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER CANVI DE
QUALIFICACIÓ DE ZONA INDUSTRIAL A ZONA D'EQUIPAMENTS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que amb data juliol de 1982 es varen aprovar definitivament les Normes
subsidiàries de Planejament de la vila d'Almacelles.
Atès que l'Ajuntament pretén construir en l'illa que desprès és dirà una Nau per usos
Polivalents sobre un terreny qualificat de zona industrial que ha adquirit recentment
l'Ajuntament, essent per aquest motiu necessari qualificar aquesta zona com a sistema
general d'equipaments.
Atès que per tal de que sigui viable la construcció que es pretén caldrà fer que les Normes
Subsidiaris permetin fixar un paràmetres urbanístics específics per a l'equipament que es
situarà en l'illa en qüestió.
Atès que la variació esmentada tindrà per objecte permetre una ocupació de parcel·la del
cent per cent sense cap tipus de reculada pel que fa a les al.lineacions, tot el qual es
fonamenta en que la Clau 7 de zona industrial ja permetia aquest tipus d'aprofitament,
essent per altra banda necessària aquesta variació a fi de que el Pavelló Polivalent tingui
les dimensions adequades per a la nostra Vila.
Vist el que disposa l'article 75 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol que refon la
normativa urbanística catalana, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de la vila que afecta principalment a l’illa compresa entre els carrers Doctor
Rubió Sans, Joan Maragall, Sant Roc i Rbla. Generalitat. L’esmentada modificació es
troba redactada en el document tècnic signat per AURAD SCP de data març de 1998, que
te per objecte la qualificació com a sistema general d'equipaments amb determinació
d'uns paràmetres urbanístics específics per l'illa abans esmentada.
SEGON: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la publicació de l’edicte en el BOP, havent-se de publicar igualment en els
taulers de l’Ajuntament i en un dels diaris de més difusió.

TERCER: Aquest acord esdevindrà aprovat provisionalment per Decret de l’Alcaldia si
transcorregut el termini d’exposició pública, es certifica la inexistència d'al·legacions.
QUART: Desprès de l’aprovació provisional, caldrà trametre l’expedient a la Comissió
Provincial d’Urbanisme a fi de què procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació de normes.
El portaveu de CiU fa constar que quan es va proposar la compra de l'esmentada parcel·la
al seu grup li va sembla un lloc adequat i també correcte el preu per tal de destinar el
solar i l'edifici existent a usos Municipals, per quin motiu es va votar a favor. Assenyalant
que quan van preguntar sobre el destí que donarien no se'ls hi va donar cap explicació
concreta i si, solament, que ja se'ls informaria al seu moment.
Continua dient que a la vista de com es vol portar a terme l'obra, al seu criteri, potser
hauria valgut més adquirir un pati sense edificar i utilitzar l'actual edifici com a
magatzem de vehicles i altres usos Municipals. Posa en dubte, finalment, que el cost
d'enderrocar l'edifici i netejar-lo sigui econòmicament rentable.
Per aquestes raons i donat que manca una certa informació sobre el tema, el seu grup
s'abstindrà de votar.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i
ERC i 3 abstencions dels regidors d'IC-EV i CiU.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE
VOLUMS EN L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS MOSSÈN ALEXANDRE,
JOAN MARAGALL, SANT ROC, i DR. RUBIÓ SANS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la conveniència de reordenar els volums de l'illa que es dirà a la vista de l'Estudi
de Detall, presentat per Habitatges Arnó SL en una zona qualificada d'extensió del casc
Clau 2, essent el tipus d'edificació entre mitgeres segons alineació de vial.
Atès que tal com disposa l'article 66 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol que refon
la normativa urbanística catalana per la tramitació de l'Estudi de Detall caldrà seguir els
mateixos passos que per la d'un Projecte d'urbanització, sense que en cap cas per via
d'Estudi de Detall es puguin variar les determinacions de les Normes subsidiàries de
Planejament.

Vist en definitiva el present document tècnic i considerant adequada a la Normativa
Urbanística la nova ordenació de volums, es proposa als reunits els següent:
PRIMER: Ratificar el Decret de l'Alcaldia de data 23 de març de 1998 i aprovar
inicialment l'Estudi de Detall de reordenació de volums en l'illa delimitada pels carrers
Mossèn Alexandre, Joan Maragall, Sant Roc i Doctor Rubió Sans, segons document
tècnic de data març de 1998, redactat per AURAD SCP.
SEGON: Exposar l’expedient al públic per un termini de 20 dies, a fi que es puguin
presentar les al·legacions que es creguin adients, restant aprovat definitivament, si es
certifica la manca d’al·legacions.
TERCER: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme, a fi que es doni
per assabentada de la seva tramitació.”
Es fa constar que despès de la lectura de la proposat, la Sala d'Actes ha quedat a les
fosques i sense funcionar la gravadora i això durant la resta de la sessió. No obstant això
ha continuat la celebració de l'acte amb el llum d'una llanterna.
El portaveu de CiU pregunta qui promou l'Estudi de Detall, contestant el Secretari que és
Habitatges Arnó SL.
També pregunta si estan d'acord la resta de propietaris afectats. El Secretari informa que
l'acció urbanística és pública i que per tant qualsevol, encara que no sigui propietari, pot
proposar l'aprovació d'un Estudi de Detall. Afegeix, a continuació, que el tràmit següent
és el de l'exposició publica d'aquest expedient a fi de que els propietaris i tothom puguin
presentar al·legacions.
El portaveu de CiU, demana que s'informi als propietari. Finalment fa constar que, el seu
Grup votarà en contra seguint la mateixa tònica que en altres actuacions similars, encara
que reconeix que en aquest cas no es una reordenació general.
El portaveu d'ERC pregunta, si caldrà tornar a passar aquest expedient pel Ple, en el cas
de que hi hagin al·legacions, contestant el Secretari afirmativament, atès que l'aprovació
definitiva correspon al Ple.
Continua dient l'esmentat regidor, que encara que el seu grup sempre ha manifestat la
necessitat de donar un tractament global a l'urbanisme, en aquest cas, considera que són

variacions mínimes que solament afecten als propietaris. Per aquest motiu votaran a
favor.
Pren la paraula el portaveu del PSC, assenyalant que els drets dels altres propietaris
afectats a través d'aquest estudi de detall es veuen millorats positivament, podent allargar
la seva profunditat edificable en 0,85 ms. Assenyala també, que al seu criteri, no hi haurà
cap problema i que se'ls explicarà oportunament.
D'altra banda fa constar que, tal com ha dit en altres ocasions, a les normes d'ordenació
urbanística sempre n'haurà necessitat de fer alguna variació en funció de la demanda,
atès que aquesta canvia en el transcurs dels anys.
Per acabar fa constar que l'Estudi de Detall compleix amb la legalitat vigent i que s'ha fet
consulta prèvia a la Comissió Territorial d'Urbanisme.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de PSC, PP i
ERC i 3 vots en contra dels representats d'IC-EV i CiU.
5.- 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
QUÍLEZ” (tram comprès entre els carrers Balmes i Sant Pere).
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 Quílez
(tram comprès entre els carrers Balmes i Sant Pere) 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.
El portaveu de CiU fa constar el seu vot en contra atès que, com en altres supòsits
similars, no estan conformes amb l'aplicació del finançament del 70 % als veïns i el 30 %
l'Ajuntament.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del PSC, PP i
ERC i 3 vots en contra dels regidors d'IC-EV i CiU.
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI A SIGNAR AMB EL DEPARTAMENT DE
CARRETERES DE LA GENERALITAT I ALTRES ENTITATS PUBLIQUES
AMB LA FINALITAT DE PORTAR A TERME L'OBRA I CONTRIBUIR AL
FINANÇAMENT DE L'OBRA RECOLLIDA EN EL PROJECTE "CLAU RL9811 AFERMAT I REFORÇAMENT DEL FERM AMB AGLOMERAT
VITOMINOS EN CALENT ALMACELLES GIMENELLS" .
Es dóna lectura a la següent proposta:
Ateses les diferents instàncies cursades davant les institucions públiques que es diran per
tal d'aconseguir refer el ferm de la carretera d'Almacelles Gimenells les quals han
finalitzat amb un pacte adreçat a l'execució i finançament de l'obra esmentada.
Atesa la conveniència de portar a terme d'immediat aquest obra i a la vista de que el
finançament s'haurà de portar a terme d'una forma conjunta per tal de posar en
funcionament d'immediat aquesta.
Vista la consignació existent en el Pressupost de la Corporació per 1998 en la partida
511-61102 que caldrà ampliar fins a cobrir el total import compromès mitjançant el
present conveni.
Vistes les disposicions legals vigents i el que disposa l'article 14 apartat A de la Llei 6/87
de 4 d'abril i l'article 174 de la Llei 8/87 de 15 d'abril es proposa als reunits els següents:
PRIMER: Aprovar el conveni de cooperació entre el Departament de Política Territorial
i obres publiques, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, l'Ajuntament

de Lleida, l'Ajuntament de Gimenenlls-Pla de la Font i l'Ajuntament d'Almacelles que te
per objecte l'execució i finançament del projecte redactat per la Direcció General de
Carreteres del Departament de Política Territorial i obres públiques de la Generalitat
anomenat Clau RL-9811 d'afermat i reforçament del ferm amb aglomerat vitominos en
calent d'Almacelles a Vallmanya PK 0,000 al 11,886 tram entre Almacelles i Gimenells.
SEGON: Trametre aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat, com a
òrgan coordinador entre les diferents Entitats.
TERCER: Delegar al Sr. Alcalde per la signatura del present conveni amb les esmenes
que puguin realitzar les altres entitats.
QUART: Consignar en el Pressupost de 1998 la quantitat suplementària adient per
completar la total financiació a càrrec de l'Ajuntament d'Almacelles, acordant-se que
qualsevol variació que suposi un augment d'obra, haurà de ser aprovada pel Ple.
El portaveu d'ERC assenyala que al seu criteri és molt important que s'hagi arribat a un
conveni per l'arranjament de la carretera si bé, també veu clarament un aspecte que
caldria millorar: la nova carretera hauria de passar a ser titularitat de la Generalitat, no
podent-se acceptar que un cop arranjada la carretera continuï depenent dels Ajuntaments.
Finalment assenyala que al seu criteri hem badat al no obtenir que la Generalitat assumís
la titularitat de la carretera, encara que sigui molt important haver obtingut els diners per
finançar-la.
Conclou la seva intervenció dient, que cal intentar resoldre el tema de la titularitat,
motivant que el seu grup voti en contra al no haver-se aconseguit solucionar-ho,, tot i que
hem estat molt a prop de fer-ho.
El portaveu del PSC pren la paraula manifestant al portaveu d'ERC que, al seu criteri, no
s'ha badat en res i assenyala que el que cal fer es arranjar-la ara que s'ha aconseguit
posar-se d'acord sobre el seu finançament i ja es resoldrà posteriorment el tema de la
titularitat.
El Sr. Alcalde assenyala que personalment va manifestar, a les Entitats reunides per
solucionar el tema de la carretera, que no deixaria de banda aquest assumpte fins que la
carretera passés a ser titularitat de la Generalitat. Així mateix considera que cal procedir
a realitzar l'obra d'immediat i així facilitar la comunicació entre les viles afectades que
des de sempre s'havien relacionat amb Almacelles.

El portaveu d'ERC matisa que ha donat suport a la carretera i que al dir que varen badar
vol significar que, les gestions per portar a terme aquesta obra iniciada pel veïns i
continuada pels Alcaldes, hauria d'haver acabat deixant solucionat el tema, per tal de que
no es plantegi novament d'aquí a uns anys.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor dels Regidors de PSC, PP,
IC-EV i CiU i amb el vot en contra del regidor d'ERC.
7.- VENDA PER PROCEDIMENT NEGOCIAT D'UNA MAQUINA
MOTONIVELLADORA MUNICIPAL NO UTILITZABLE. APROVACIÓ DEL
PLEC DE CONDICIONS ECONOMICO-ADMINISTRATIVES.
Es dóna lectura a la següent proposta, que és aprovada per unanimitat:
Atès que per Decret de l'Alcaldia d'aquesta data s'ha declarat efecte no utilitzable la
motonivelladora Municipal que des de fa temps està fora de servei.
Atesa la conveniència de procedir a la seva venda per evitar nous deterioraments causats
pel fet d'estar aparcada a la intempèrie.
Vist el que disposa l'article 22 de la Llei de Bases de Règim Local en concordança amb
l'article 43 de Patrimoni dels Ens Locals que permeten la venda directa per part del Ple
d'un bé no utilitzable prèvia peritació d'aquest i vistos els informes obrants en expedient,
es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Procedir a la venda pel procediment de negociat sense publicitat de la
màquina motonivelladora Municipal, declarada bé no utilitzable marca FRISCH
ELSENWER F125 amb motor DEUTZ número 4517304 d'un valor de 400.000 pessetes.
Així mateix s'aprova el plec de condicions economico-administratives que regiran
l'esmentada contractació.
SEGON: Delegar a la Comissió de Govern per a l'adjudicació de l'esmentada venda,
prèvia la presentació d'ofertes.
TERCER: Delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a
l'execució d'aquest acord, donat de baixa aquest bé de l'inventari Municipal.
QUART: Destinar els ingressos procedents de la venda a la financiació de despeses
corrents o de inversió tal com ho permet l'article 5 de la Llei d'Hisendes Locals.

8.- EXPLICACIÓ SOBRE LA
L'ALCALDE I EL SECRETARI.

QUERELLA

INTERPOSADA

CONTRA

El Sr. Alcalde pren la paraula dient que els membres del Grup Municipal de CiU i del
Grup d'IC-EV, han presentat una petició per a que es celebri un Ple extraordinari,
demanant informació sobre el tema de la querella presentada contra l'Alcalde.
El Sr. Alcalde manifesta que a continuació donarà l'explicació sol·licitada i que
posteriorment els Grups polítics podran intervenir.
El portaveu d'IC-EV assenyala que al seu criteri no cal votar i que solament es demana
una explicació.
Acte seguit el Sr. Alcalde explica el següent:
El lletrat José Enrique Bellver va presentar a l'Ajuntament, el mes de desembre de 1995,
una factura d'honoraris de 3.590.081,-- de pessetes per haver portat la defensa de
l'Ajuntament en el contenciós per les contribucions especials de les Cases Barates.
L' Equip de Govern actual, exercint la seva responsabilitat en acurar al màxim la gestió
del cabal públic, que procedeix de la aportació de tots els ciutadans, va sol·licitar
assessorament per tal de contrastar si l'elevada quantitat facturada s'ajustava a l'import
que es considera correcte per l'encàrrec que havia encomanat l'anterior equip de Govern,
sense negar-se mai lògicament , a fer efectiu el pagament.
El resultat de l'informe tècnic es que la factura del Sr. Bellver es desorbitada i imprecisa
atès que no es desglossen les actuacions efectuades.
Aleshores, l'Ajuntament, basant-se en les quantitats recomanades, va oferir els honoraris
que més afavorien al lletrat que, així i tot, els va rebutjar interposant una demanda de Jura
de Comptes davant el Tribunal Superior de Justícia que l'Ajuntament va decidir
respondre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fallar a favor de l'Ajuntament
d'Almacelles, convidant al Sr. Bellver a què acudís , si ho considerava oportú, als
tribunals civils ordinaris perquè decidissin quins són els honoraris a abonar.

El Sr. Bellver va presentar llavors una querella criminal contra l'Alcalde i el Secretari del
nostre Ajuntament acusant-los d'un delicte de falsificació en document oficial que , fins
el moment, el fiscal no ha informat.
No es por parlar, per tant, de l'existència de delicte.
Amb relació amb les explicacions sobre l'existència d'aquest procés hem de manifestar
que al trobar-se els fets en mans del Jutjat no procedeix realitzar declaracions al marge ni
paral·leles de les que l'Alcalde ha efectuat davant de l'Autoritat Judicial. Diem tot això
per respecte a l'òrgan jurisdiccional i donant compliment a les normes processals que
obliguen a les parts comparegudes i personades a guardar un respectuós silenci a l'espera
de la resolució judicial.
Pren la paraula el portaveu de CiU qui assenyala que efectivament no s'ha presentat cap
moció si no que el que ells han demanat ha estat que és convoques un Ple extraordinari
per parlar d'aquest tema, lamentant que s'hagi inclòs com un punt més en mig d'altres.
També demana que com es fa en altres ocasions es doni lectura a la instància presentada
per ells, cosa que realitza acte seguit el Secretari d'ordre de l'Alcalde President, amb el
següent contingut:
Il.lm. Sr.
Els sotasignats, Miquel Querol i Gisbert, Josep Ramon Ibarz Gilart, membres del Grup
Municipal de Convergència i Unió, i Josep Maria Doblas i Mancera i Joan Colom i Riera,
membres del Grup Municipal d'Iniciativa-Els Verds, representant més de la quarta part
del nombre legal de membres de la Corporació, a l'empara d'allò que estableix l'article 95
apartat a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
presenten sol·licitud de celebració de Ple extraordinari.
MOTIVACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, segons les quals
l'Alcalde d'Almacelles ha declarat davant el Jutge per unes suposades il·legalitats
comeses en exercici de la seva responsabilitat pública.
Atès que les acusacions contra l'Alcalde han estat admeses pel Jutge i poden comportar
condemna, i que aquesta situació afecta molt negativament la imatge de la Vila
d'Almacelles davant l'opinió pública, en un moment en que hi ha una especial sensibilitat

popular per la netedat de la gestió dels responsables polítics. A més, el consistori té dret
a conèixer tant les irregularitats que van ocasionar la querella contra l'Alcalde com els
arguments expressats per l'Alcalde i el Secretari Municipal davant el Jutge, que van servir
perquè aquest admetés la querella a tràmit.
Per tot l'exposat,
DEMANEM
Convocatòria de ple Extraordinari efectuant la convocatòria dins els deu dies següents al
de la sol·licitud i no endarrerint-se la celebració més enllà d'un mes des que ha estat
sol·licitada, tal com disposa l'article 91.1, últim paràgraf de la Llei 8/1987 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Novament pren la paraula el portaveu de CiU fent constant que al seu criteri no s'ha
complert cap dels requisits demanats i que tampoc se'ls hi ha donat cap explicació. Acte
seguit assenyala que, al seu criteri el tema de que l'Alcalde hagi anat a declarar per una
querella és un tema greu i prou important, manifestant que tenen tot el dret del mon a
conèixer quin ha estat els fets que han provocat la querella, quines explicacions s'han
donat a l'autoritat judicial, quin ha estat el document que ha donat lloc a la interposició de
la querella etc.
Finalment fa constar que ha sortit el Poble als diaris i els regidors sols coneixen el que
han llegit, i hem de reconèixer que no és pot fer cas dels diaris. Es per això que es
demanava una explicació.
L'Alcalde President fa constar que podríem haver fet dos Plens, un amb aquest punt i un
altre mig hora més tard amb els restant punts de l'ordre del dia, però que s'ha considerat
innecessari.
El portaveu d'ERC pregunta si s'haurà de votar alguna cosa, contestant el Secretari que no
hi ha hagut en la petició cap proposta d'acord per fer-ho i per tant, segons el Reglament
d'Organització i Funcionament, no hi ha objecte per a votar. Acte seguit afegeix el
mateix regidor que no és tracta de fer cap judici paral·lel sobre el tema de la querella, si
bé considera que l'Alcalde havia d'haver convocat als diferent Grups polítics per donar
una explicació, atès que no és normal que es presenti una querella contra l'Alcalde.
En relació a la querella manifesta que, sembla ser que hi ha algun document que no es del
tot correcte encara que suposa que no hi haurà objecte delictiu.

Pren la paraula el regidor portaveu del PSC contestant a les anteriors intervencions i
manifesta que el tema de la querella es solament un problema de diners: si haguéssim
pagat no hi hauria hagut querella, afirmant que si personalment hagués dit que si a la
quantitat de diners que se li proposava no s'hauria plantejat el problema de la querella.
Per altra banda assenyala que és evident, des del seu punt de vista, que tot el rebombori
que s'ha produït, sobre aquest tema ho ha organitzat Convergència a través dels diaris
amb la intenció de tirar a terra a l'Alcalde, al Secretari i al Poble d'Almacelles.
Pel que fa als escrits apareguts, hem de dir que a l'acabar tot això, ens seurem amb
l'assessoria jurídica i mirarem si hi ha matèria delictiva o no. Si hi ha indicis de delicte es
farà el que calgui davant dels Tribunals.
Pel que fa a la querella fa constar que el Fiscal no ha fet cap acusació.
Per acabar vol fer constar que no és lògic que els Regidors aprofitin el diaris per anar
contra el seu Alcalde. Si ho fan, es per què els interessa políticament i així ho ha
reconegut molta gent del poble.
Assenyala també que quan van sortir als diaris les noticies de la querella l'equip de
govern va rebre el suport de molta gent del poble, entre les que havia moltes persones
de ideologies polítiques diferents a la de l'equip de Govern.
Pel que fa al Ple extraordinari que s'ha demanat, vol fer constar que té a les seves mans
cinc actes dels anys 94 i 95, segons les quals els representant dels PSC van demanar un
Ple pel tema de l'aigua i la resposta dels que llavors governaven va ser denegar la paraula
i no convocar el Ple. Afegeix el Sr. Prats que els que llavors van actuar així són els
mateixos que exigeixen que es doni una explicació, assenyalant que, des del seu punt de
vista, no hi ha dret a actuar d'aquesta manera considerant que això és una "xarlotada".
Per acabar fa constar que en definitiva les actuacions que estan realitzant els
representants de Convergència no s'aguanten des de cap punt de vista, i surten totalment
de l'ortodòxia política, advertint que "ja veurem com s'acabarà".
Pren la paraula el portaveu de CiU qui assenyala referint-se al portaveu del PSC, que ha
fet unes acusacions molt serioses i clarifica que de "xarlotada res". Acte seguit assenyala
que té raó el Sr. Prats quan diu que "ja em parlarem", es a dir, ja veurem si hi ha matèria

delictiva en les acusacions que acaba de fer i llavors el seu Grup emprendrà les accions
que cregui oportunes.
Per altra banda, manifesta el portaveu de CiU que no són certes les afirmacions
realitzades pel portaveu del PSC, afegint que aquest no pot provar amb documents que
CiU hagi tingut cap relació amb les seves acusacions.
El Sr. Alcalde recorda al portaveu de CiU que parla per al·lusions, invitant-lo a que
abreugi la seva contesta i a que s'assereni. També assenyala el Sr. Alcalde que no li
negarà la paraula, però que si convé li haurà de retallar.
Finalment el portaveu de CiU fa constar que ell ha suposat tota la presumpció
d'innocència i el seu Grup ha demanat una explicació, considerant que, possiblement, no
hi havia matèria delictiva.
Per acabar el portaveu de CiU demana al portaveu dels PSC que retiri l'acusació feta a
Convergència.
El regidor portaveu del PSC contesta dient que no li preocupa el que pensi convergència i
matisa que, quan diu convergència, es refereix als dos regidors d'Almacelles. Acte seguit
assenyala que els membres de CiU han fet manifestacions ben grotesques.
Pren la paraula el portaveu d'ERC dient que l'escena es prou patètica, com per haver-ne
de parlar més i manifesta que espera que aquests problemes, tal vegada personals, algun
dia desapareixeran. També assenyala que es lògic que la gent no vingui als Plens i que,
al seu criteri, no cal discutir coses de fa anys. Per acabar fa constar que no entén la
tornada del Sr. Prats de cara al Grup d'ERC, atès que ell, per una banda no es de CiU i
per altra banda ha manifestat que confiava en la Justícia, que esperava que no hi hagués
res de la querella i que solament en el cas de que sortís alguna sentència condemnatòria,
el seu Grup hauria de prendre les mesures polítiques adients. Acte seguit manifesta que
el seu Grup, ara i sempre, no ha tingut altre interès que el de ficar pau.
Pren la paraula el portaveu d'IC-EV, el qual considera que sembla que en el tema de la
querella hi ha dues coses, d'una banda el tema de la factura i d'altra banda l'existència
d'un document que s'ha fet servir com a base per a l'acusació de falsedat en document.
Així mateix suposa que si s'hagués pagat no existiria la querella, o bé que si es paga, la
querella quedarà en res.

No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 10 de la nit,
aixecant-se la present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

