ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL 31 DE MAIG DE 1996
NÚMERO 4 .-

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 extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

I.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 23 D´ABRIL DE 1996.
Per ordre de la Presidència, es dóna lectura a l'acta del dia 23 d´abril de 1996.
Concedida la paraula al Regidor Miquel Querol, portaveu del grup CIU, es fa constar:
Primer: Que en relació al punt 13 de l´Acta anterior en la que es va llegir la moció municipal de
CIU, sol.licitant la creació d´una comissió de seguiment per les expropiacions de la Variant
d´Almacelles, l´acta no recull el que ell va dir, doncs ell solament va acceptar que es variés el
primer dels acords de la moció inicial de CiU en el sentit que en lloc de dos representants de cada
grup fos un representant solament i també un representant de la Unió de Pagesos, afegint que la
resta de la moció de CiU no es va variar. Igualment manifesta que la proposta consensuada no es va
fer com s’havia de fer i proposa que ara es faci novament la votació de la proposta inicial de CiU.
El Secretari fa constar que el contingut de la proposta consensuada el va proposar el regidor Ramon
Prats i va ésser en els termes que consten en l’esborrany de l’acta i que en el moment present
d’aprovació d’una acta anterior d’acord amb el ROF solament es poden proposar esmenes en el
redactat però no votar novament els acords.

Pel Sr. Alcalde s’indica que en el proper Ple podrà proposar si vol que es voti algun acord.
Els reunits en definitiva aproven deixar invariable l’esborrany de l’acta en relació a l’esmena
anterior amb el vot en contra dels dos representants de CiU.
Acte seguit el mateix regidor proposa que en relació al contingut de l’acta i pel que fa al capítol de
Precs i Preguntes en la tercera de les preguntes del portaveu de CiU on es diu “seguidament
pregunta si es fa el servei de Guarderia Rural igual que abans dissabtes i diumenges. El Sr. Alcalde
contesta que la Policia Municipal passa vigilant els camins considerant que són un allargament dels
carrers del poble” caldria substituir-ho pel següent redactat: “seguidament pregunta si es fa el
servei de Guarderia Rural igual que abans dissabtes i diumenges”. El Sr. Alcalde contesta que com
a tal no, si bé la Policia Municipal passa vigilant els camins considerant que són un allargament
dels carrers del poble.
Els reunits aproven l’esmena.
Igualment proposa el mateix regidor que en la pregunta setena, feta per ell mateix, s´esmeni el
redactat fent constar que, el que s´interrogava a l´Alcaldia era el per què hi havia la pancarta de
Caixa de Catalunya en el balcó de l´Ajuntament i no en els porxos tal com s´ha fet constar en
l´Acta.
Els reunits aproven l´esmena.
El regidor Sr. Doblas, portaveu d´IC, fa constar que, al seu criteri existeix un defecte de forma al
convocar la sessió, la qual ha de ser convocada amb dos dies hàbils d´antelació.
Per ordre del Sr. Alcalde, el Secretari informa que la convocatòria ha estat notificada als regidors
amb més de 48 hores d´antelació a l´hora del seu començament, com es fa habitualment en els
ajuntaments. Afegeix el Secretari que el R.O.F. (Reglament d´Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals) parla en el sentit de que s´ha de convocar amb dos dies hàbils d´antelació, i
accepta per tant, que també es pot entendre vàlida aquesta versió i tenir-se en compte en les
properes convocatòries.

Finalment, l´Acta és aprovada en la seva totalitat salvades les esmenes anteriors.

2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I ORGANISMES
AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 1996 I LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ. APROVACIÓ
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA PLANTILLA DE PERSONAL.Es dóna lectura a la següent proposta:

Havent-se confeccionat el Pressupost General per a l'any 1996 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

I
II
III

CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS

IV
V

B)

TOTAL
OPERACIONS DE CAPITAL

VII
IX

PESSETES

102.520.000
11.085.000
59.561.951
96.664.964
3.550.000

273.381.915

TRANSFÈRENCIES DE
CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

35.761.805

TOTAL

35.761.805

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

0

309.143.720

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III
IV

A)

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

91.651.000
92.908.000
14.800.000
25.463.000

TOTAL

B)

224.822.000

OPERACIONS DE CAPITAL

VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS

68.727.412
15.594.308

TOTAL

84.321.720

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

309.143.720

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

CORRENTS

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

14.748.396
9.145.495
1.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

23.894.891

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III
VI

A)

OPERACIONS CORRENTS

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES FINANCERES
INVERSIONS REALS

14.400.000
9.349.891

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

23.894.891

70.000
75000

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
IV
V

A)

OPERACIONS

CORRENTS

PESSETES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

12.092.000
1.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

12.093.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A)

I
II
III
IV
VI

OPERACIONS CORRENTS

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS

2.550.000
4.800.000
6.000
3.800.000
937.000

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

12.093.000

PATRONAT INDESAL
ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL
III
IV

A)

OPERACIONS

CORRENTS

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS

504.000
3.996.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

4.500.000

ESTAT DE DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS
A)
I
II

OPERACIONS CORRENTS

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

250.000
4.250.000
4.500.000

PRESSUPOST CONSOLIDAT
CAPÍTOLS

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST

PRESSUPOST

PATR.ESPORTS

PRESSUPOST

RESID.D'AVIS

TRANSFERENCIES

INDESAL

INTERNES

PREESUPOST
CONSOLIDAT

CAP.1

91.651.000

2.550.000

14.400.000

250.000

108.851.000

CAP.2

92.908.000

4.800.000

9.349.891

4.250.000

111.307.891

CAP.3

14.800.000

6.000

70.000

CAP.4

25.463.000

3.800.000

68.727.412

937.000

75.000

12.093.000

23.894.891

14.876.000
19.288.000

9.975.000

CAP.5
CAP.6

69.739.412

CAP.7
CAP.8
CAP.9
TOTAL:

15.594.308
309.143.720

15.594.308
4.500.000

19.288.000

330.343.611

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 1996, integrat pel
pressupost de l’ajuntament que ascendeix a la quantitat de 309.143.720,-pessetes i els dels
organismes autònoms “Patronat Municipal d’Esports” per una quantitat de 12.093.00,-pessetes i
“Patronat Municipal d’Avis” per un import de 23.894.891,-pessetes, i “INDESAL” per una
quantitat de 4.500.000.- pessetes i el seu estat de consolidació que ascendeix a la quantitat de
330.343.611,-pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats en l’annexe de personal
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 difinitiva 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.
Acte seguit, el Sr. Alcalde concedeix la paraula als assistents.
El portaveu de CIU fa constar que el seu grup votarà en contra atès que és un pressupost
continuïsta, i en línies generals, mal composat.
El portaveu d´IC manifesta que, votaran en contra perquè el pressupost preveu unes inversions
irrisòries que es poden fer com a despesa corrent, agreujant la càrrega financera. Al seu criteri, s´ha
seguit una filosofia continuïsta, inmobilista i poc eficaç.
El portaveu d´ERC manifesta que, votarà en contra, doncs al seu grup l´interessava que es donés un
termini de temps més ampli pel seu estudi, cosa que no s´ha fet. Destaca també un aspecte positiu,
l´arranjament de camins que es vol dur a terme i la promoció industrial per part de l´INDESAL.
Com aspecte negatiu, considera que hi ha inversions altes que no suposaran millores sinó que
només taparan defectes o, a través de les quals es pagaran projectes que no es tiraran mai endavant.
El Sr. Alcalde matisa que a través d´aquest pressupost s´està consignant el pagament de projectes
que no ha encarregat l´actual Corporació, sinó l´anterior.
El representant d´ERC continua exposant que aquest pressupost no té en compte el dèficit cultural
de la vila, i fa constar que, en relació al tema dels Bombers no s´ha tingut en compte en el
pressupost a pesar de la feina important que s´ha constatat que estan duent a terme. Seguidament, el
representant d´ERC manifesta que el seu grup està obert a participar sempre que se´ls tingui en
compte.
El representant del PP, manifesta que el seu grup votarà a favor del pressupost i s´assenyala que no
totes les inversions es poden fer alhora i que, al seu criteri, es poden millorar i ampliar d´any en
any.
Acte seguit pren la paraula el portaveu del PSC i exposa que, a l´hora de confeccionar i aprovar
aquest pressupost ha tingut una incidència fonamental el factor temps, detallant que, hi havia disset
milions de pessetes pendents de consignació pressupostària i això ha fet que s´hagi tingut d´aprovar
el més aviat possible.
S´assenyala d´altra banda que, faltava la col·laboració jurídica i que, en definitiva, en els propers
exercicis es podrà millorar els pressupostos que es confeccionen. Igualment reconeix el Regidor
que hi ha un dèficit cultural i per solventar-ho fan falta molts diners. Caldrà doncs definir els
objectius que cal aconseguir fixant un ordre de prioritats.

Finalment el Sr. Alcalde manifesta que els ingressos són limitats i per tant o s’augmenten els
impostos o el pressupost s’ha de quedar com està. D’altra banda hi ha molts cobraments pendents
encara de l’any 1995 i l’Ajuntament per contrapartida ha d’assumir obligacions inajornables com
són arranjament dels col.legis, de la guarderia Vensi, una part entre d’altres que cal consignar si bé
una part l’abonarà el Departament d’Ensenyament quan pugui.
Pel que fa al tema dels bombers manifesta el Sr. Alcalde que s’ha estudiat la possibilitat d’una
ampliació però l’Ajuntament és qui ha d’avançar els diners, doncs la Generalitat no sap quan podrà
fer front a aquestes despeses.
Finalment es sotmet a votació el Pressupost éssent aprovat per vuit vots a favor i cinc en contra.
3.- CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE VICESECRETARIA.Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que les places de Secretari i d’Interventor de l’Ajuntament es troben vacants any rera any no
obstant els successius concursos que es convoquen per la seva provisió.
Atès el prejudici que representa aquest fet per la desatenció dels serveis municipals que comporten
les vacants.
Atesa la possibilitat de crear un lloc de treball de Vicesecretaria per desenvolupar les funcions de
Secretari i d’Interventor mentre restin vacants i alhora cobrir tots els serveis jurídics i econòmics de
què està necessitada la Corporació.
Vist el que disposa l’article 2 apartats c i g del RD 1732/94 de 29 de juliol sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, es proposa als
reunits:
Primer: Crear el lloc de treball de Vicesecretaria ampliant així la relació de llocs de treball.
Segon: Proposar a la Direcció General d’Administració Local la classificació com a classe 3a.,
categoria de Secretaria-Intervenció, el lloc de treball de Vicesecretaria de l’Ajuntament reservat a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.”
El Sr. Alcalde estima que és convenient considerar amb interès aquesta proposta exposant la curta
durada dels secretaris que han ocupat fins ara la plaça de Secretaria atès que són pocs els Secretaris
existents d’aquesta categoria.
Es senyala igualment que s’ha contactat amb la Generalitat, amb el Col.legi de Secretaris per
solventar la plaça de Secretaria assenyalant que la idea proposada per aquesta darrera entitat és la
creació d’un lloc de Vicesecretaria tal com s’ha fet en la propera localitat de Mollerussa sense que
això hagi de comportar gastar més diners ateses les potestats municipals manifestant per d’altra
banda que està convençut que no vindrà cap secretari de segona a sol.licitar aquesta plaça.
Finalment el Sr. Alcalde sotmet a la consideració dels reunits que si creuen que cal buscar més

arguments per tirar endavant aquesta proposta encarada a tenir un Secretari durader es pot optar
entre votar o deixar l’assumpte sobre la taula per millorar l’opció proposada.
Acte seguit pren la paraula el portaveu de CiU que no considera coherent el que s’acaba de dir
havent-hi d’altres solucions com poden ser administrar bé, tenir imaginació i portar diners de fora.
Considera en definitiva l’esmentat regidor que el que cal és saber buscar Secretari doncs l’anterior
Ajuntament el va tenir quatre anys i es pregunta el per què no ha seguit.
El representant d’Esquerra es manifesta que Almacelles no pot permetre’s el luxe de no tenir
Secretari i per tant creu que si aquesta és una manera de tenir-lo el que fa anys que esperem s’ha de
donar suport a aquesta proposta per solucionar el problema.
Pel regidor d’IC es manifesta que està clar d’acord amb la normativa que la creació d’una plaça de
Vicesecretaria és per disposar d’un cap d’area que tingui la plaça en propietat i creu per tant que
aquesta no és la solució addient per solventar el tema de la plaça de secretaria.
El representant del Partit Popular manifesta que votarà en contra perquè les remuneracions de
personal representen un 29,66 % del Pressupost. Al seu criteri és millor optar per una interinitat.
Sotmesa finalment la proposta a votació s’aprova per set vots a favor i sis en contra.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
QUE RECULL L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE L’ENTORN DEL CENTRE
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.Es dóna lectura de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atesa la conveniència de reordenar urbanísticament els paràmetres edificatoris i demés
determinacions del planejament pel que fa a l’entorn del Centre d’Atenció Primària.
Vist el document tècnic presentat per l’Arquitecte Sr. Lluís Guasch Fort, a tal fi.
Vist el que disposa l’article 59 i concordants del Decret legislatiu 1/90 de 12 de juliol.
Es proposa als reunits l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar inicialment el document titulat MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES QUE RECULL L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE L’ENTORN DEL
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Guasch Fort.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, per tal de què es pugui consultar i, si
s’escau, presentar al.legacions, quedant aprovat provisionalment, si es certifica la inexistència
d’aquestes.
Tercer: Publicar aquesta resolució al BOP, diari de la Generalitat i en un dels diaris de més difusió
de la província.”

El regidor portaveu d’Iniciativa per Catalunya manifesta que per ésser una modificació puntual és
una modificació “xapussera”.
El representant d’ERC manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar.
El regidor representant de CiU considera que es podria millorar la proposta. Afegint que el seu grup
votarà en contra.
Sotmesa a votació és aprovada la moció per vuit vots a favor, quatre en contra i una abstenció.

5.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.Es dóna lectura de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist el Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal, aprovat pel Ple del Consell el
dia 22 de març de 1991, que en el seu article 6è. proposa 4 membres representants de
l’Administració Municipal elegits pel Ple de l’Ajuntament.
Vista la normativa que regula el funcionament del Ple del Consell Municipal continguda en el
Decret 404/87 de 22 de desembre.
Es proposa als reunits designar els següents regidors com a representants:
- El regidor Sr. Ramon Prats Trota
- La regidora Sra. Lourdes Ferrer Roca
- El regidor Sr. Manuel Querol Llobet
- El regidor Sr. Salvador Solanes Pascual”
El regidor portaveu de CiU considera que ha perdut l’ocasió de poder participar en el Consell
Escolar éssent aquesta una matèria important perquè hi estiguèssin representats els grups polítics
encara que no votarà en contra.
Els representants d’IC i ERC manifesten que s’abstindran perquè no se’ls ha tingut en compte.
Sotmesa a votació és aprovada per vuit vots a favor i cinc abstencions.

6.- PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PER CABLE.Es dóna lectura de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que el sector econòmic de les telecomunicacions es configurarà en els propers anys com a un
instrument fonamental de desenvolupament econòmic, social i cultural del país.

Atès que el procés d´implantació de les telecomunicacions ha d´implicar tant les Administracions
Públiques com la societat civil.
Atès que la Llei 42/95, de les telecomunicacions per cable, de recent aprovació i que constitueix el
marc legal per a l´establiment i l´explotació d´aquestes xarxes, estableix uns mecanismes que fan
aconsellable la cooperació entre l´administració autonòmica i els ens locals des d´una visió
compartida dels interessos nacionals de Catalunya.
Atès que interessa molt particularment que aquests àmbits territorials siguin definits amb un abast
territorial suficient per tal de fer possible que l´operador que esdevingui adjudicatari ofereixi un
grau de prestacions el més complet i avançat possible.
Considerant que la Llei 42/95, de les telecomunicacions per cable, estableix la possibilitat que els
municipis, mitjançant el corresponent acord de ple, s´adhereixin a una demarcació territorial
determinada.
Considerant que el territori de Catalunya, per acord entre el Departament d´Indústria de la
Generalitat, l´Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, es
proposa organitzar-lo en tres demarcacions.
El Ple de l´Ajuntament proposa el següent:
Primer.- Adherir-se a la demarcació 3 (Barcelona-Besòs Zona 1; Nordest-Zona 2; Oest-Zona 3)
definida a l´annex a l´acta de la reunió conjunta entre el Departament d´Indústria, la Federació de
Municipis de Catalunya i l´Associació Catalana de Municipis del dia 21 de març de 1996 i als
efectes de la convocatòria del corresponent concurs d´adjudicació del servei establert a l´article 6
de la Llei 42/1995, de 22 de setembre, de les telecomunicacions per cable.
Segon.- Donar el vist-i-plau al nomenament, per acord entre l´ACM i la FMC, dels alcaldes de
Lleida i de Tarragona als efectes de representar als ajuntaments en el concurs d´adjudicació de la
concessió de la prestació del servei de telecomunicacions per cable corresponents a aquesta
demarcació.
Tercer.- Mostrar la voluntat de constituir un consorci conjuntament amb l´Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya i amb els ajuntaments de la demarcació 3
segons allò que es preveu a l´article 252 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a fi i
efecte d´impulsar la implantació de la xarxa de comunicació per cable i optimitzar la seva
utilització.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la tramitació dels presents acords i per a tot allò referent al
seu desenvolupament i la signatura dels documents que siguin necessaris.

Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d´Indústria de la Generalitat de
Catalunya i comunicar-ho a la Federació de Municipis de Catalunya i a l´Associació Catalana de
Municipis als efectes escaients.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA “ARRANJAMENT I
MANTENIMENT DE CAMINS” DEL QUADRENNI 1996-1999
Es dóna lectura de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la memòria valorada redactada per Domingo Bandrés Lacambra, titulada “Arranjament i
manteniment de camins” del quadrenni 1996-1999, que millora i refòn les memòries valorades de
“Arranjament de camins” de data març de 1996 i la de “Manteniment de camins” d’igual data.
Atesa la conveniència de portar a terme l’obra que suposa una inversió durant quatre anys per
mantenir i millorar la xarxa de camins del terme.
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 “Arranjament i manteniment de
camins” del quadrenni 1996-1999, de data abril de 1996.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 7 dies, atesa la urgència d’executar l’obra.
Tercer: Aquesta memòria valorada quedarà aprovada definitivament si es certifica la inexistència
d’al.legacions.”
Pel regidor portaveu de CiU es manifesta que en l’anterior legislatura es va consensuar de fer uns
camins principals i per sorteig es va designar l’ordre de preferència, cosa que no es veu en la
memòria. Pel que fa al reg asfàltic el projecte no defineix en què consisteix. Finalment manifesta
que no votaran en contra perquè cal millorar l’estat dels camins però el seu grup s’abstindrà.
Pel representant d’IC manifesta que el seu grup s’abstindrà considerant que tècnicament la proposta
està bé però políticament fluixa.
Pel regidor representant d’ERC es considera que és necessària l’urgent reparació dels camins i
considera bastant bona l’opció presentada.
Finalment el representant del PP considera que els quatre anys passats els camins van ésser un
desastre i la millora que es proposa pot ésser definitiva.

Pel regidor Josep R. Ibarz es fa constar que no és certa l’afirmació del representant del PP atès que
els camins s’havien repassat durant quatre anys.
Pel Sr.Alcalde es manifesta que el regidor d’Obres, Miquel Abella està disposat a rebre els
suggeriments de qui vulgui col.laborar a l’hora de decidir per quins camins cal començar.
Sotmesa a votació és aprovada per nou vots a favor i quatre abstencions.
8.- CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT I PER CONCURS DE L’OBRA
“ARRANJAMENT I MANTENIMENT DE CAMINS” DEL QUADRIENNI 1996-1999.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.
Es proposa als reunits la ratificació del següent acord adoptat per la Comissió de Govern de data 21
de maig de 1995:
Vista la memòria valorada aprovada per acord de la Comissió de Govern de data 21 de maig de
1996, titulada “Arranjament i manteniment de camins, del quadrienni 1996-1999”, de data abril de
1996.
Atesa la necessitat de portar a terme d’immediat l’obra donat el mal estat en que es troben la major
part dels camins del terme que pràcticament són intransitables.
Atès que en el projecte de pressupost de l’any 1996 està prevista una partida per fer front aquesta
despesa.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la contractació de l’obra.
Vist el que disposen els articles 76 i 80 i la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es
proposa el següent:
PRIMER: Contractar per urgència l’obra d’arranjament i manteniment de camins, del quadrienni
1996-1999, mitjançant concurs públic.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules particulars que han de regir la contractació.
TERCER: Exposar al públic el plec i alhora convocar als possibles licitadors a fi de que presentin
les ofertes de conformitat amb el plec.
QUART: La validesa d’aquest acord està condicionada a la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament
i a l’aprovació definitiva.
Sotmesa a votació és aprovada per nou vots a favor i quatre abstencions.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre de la presidència, s’aixeca la sessió essent les 22
hores i quaranta cinc minuts del vespre del dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a
Secretari certifico.

L’ALCALDE,

EL SECRETÀRI,

