ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 2 DE MAIG DE 2007.- NÚMERO 5:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 20,31 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes següents:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 22 de març de
2007
S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

2.- Proposta per denominar a la plaça sorgida en la
cruïlla dels carrers de l’Estació, travessia de Sant Isidre
i del Dr. Agustín, plaça de Francesc Gassó i Urpina
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que hi ha intenció de condicionar la parcel·la de titularitat municipal,
situada entre els carrers de l’Estació, travessia de Sant Isidre i del Dr. Agustín
com a zona verda i d’esbarjo, tal com es recull en els usos previstos per a
aquest indret en les actuals normes urbanístiques i en el POUM en tràmit
d’aprovació definitiva.
Atès que aquesta plaça està situada en la zona del carrer de l’Estació, just
enfront de la casa on havia viscut el Sr. Francesc Gassó i Urpina (Terrassa
1911 - Lleida 2004), personatge notable i reconegut per la seva tasca en pro de
la recuperació de la Festa de l’Aigua després de la Guerra Civil, la instauració
de la Desfilada de Carrosses l’any 1955 i la implicació en moltes activitats
culturals i de recuperació de tradicions catalanes, com l’elecció de la pubilla
d’Almacelles a través de la Cooperativa del Camp l’any 1956, l’aparició de
l’Home dels Nassos, la col·laboració en revistes i publicacions locals, etc.
Atès que s’ha fet una consulta sobre aquesta nova denominació als veïns de
l’entorn, en la què tots han expressat la seva conformitat.
Atès que, tal com s’ha mencionat, el Sr. Francesc Gassó i Urpina, fou un
personatge del tot reconegut perquè l’any 1955, recollint la desfilada de tractors
i maquinària agrícola que acompanyava la comitiva de camí de l’església a la
seu de la Cooperativa al llarg del carrer Major durant l’aleshores recuperada
Festa de l’Aigua, va afegir una carrossa i va aconseguir que alguns d’aquells
tractors que començaven a meravellar a un públic encara acostumat als carros
i altre bestiar de càrrega, els guarnissin i fessin de la tractorada d’aquell any un
èxit de públic i acceptació. Tant va ser l’èxit que el el 1956, el mateix
Ajuntament, va acordar establir un premi per a les millors carrosses i
guarniments de maquinària. Dos anys més tard, el 1958, s’hi van concentrar
prop d’un centenar de tractors i carrosses guarnides en una desfilada que fins i
tot van recollir les càmeres del NODO. Més de mig segle després d’aquell
primer concurs, la Desfilada de Carrosses de la Festa de l’Aigua ens ha

acompanyat any rere any a tots els almacellencs i visitants que ens
acompanyen. Carrosses de fantasia, reivindicatives, de protesta, carrosses que
venen de Lleida, d’Albelda, de Tamarit, d’Almenar; carrosses a la fi, que fan
d’aquest acte, un dels més tradicionals i antics de Catalunya.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Denominar plaça de Francesc Gassó i Urpina la parcel·la de titularitat
municipal, situada entre els carrers de l’Estació, travessia de Sant Isidre i del
Dr. Agustín.
Segon: Homenatjar d’aquesta manera a qui fou el reinstaurador de la Festa de
l’Aigua d’Almacelles en l’època de postguerra i l’introductor de la Desfilada de
Carrosses, i la implicació en moltes activitats culturals i de recuperació de
tradicions catalanes, com l’elecció de la pubilla d’Almacelles a través de la
Cooperativa del Camp l’any 1956, l’aparició de l’Home dels Nassos, la
col·laboració en revistes i publicacions locals, etc.”
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que era necessari
obtenir prèviament la opinió dels veïns, fet pel qual s’abstindrà en la seva
votació. El Sr. Alcalde comenta que s’ha trucat als veïns de la zona i la
proposta ha resultat positiva.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i el
regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.

3.- Proposta per denominar a la plaça sorgida en la
cruïlla dels carrers d’Àngel Guimerà, Av. dels Esports i
Carretera de Sucs, plaça del President Macià
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que hi ha intenció de condicionar la parcel·la que està en tràmit de ser
adquirida per aquest Ajuntament per destinar-la a zona verda, i que està

situada entre els carrers d’Àngel Guimerà, Av. dels Esports i la Carretera de
Sucs.
Atès que aquesta zona està destinada a zona verda i d’esbarjo, tal com es
recull en el POUM en tràmit d’aprovació definitiva i que permetrà, entre altres
coses, ubicar un nou espai verd en aquest sector del municipi i condicionar, al
mateix temps, l’amplària de l’Av. dels Esports que es perllonga cap a l’oest de
la població a partir d’aquest punt.
Atès que enguany se celebra el centenari de l’entrega de l’acta de diputat per
les Borges Blanques a Francesc Macià i Llussà (Les Borges Blanques 1859 –
Barcelona 1933).
Atesa també la seva formació com a enginyer i el casament amb la terratinenta
lleidatana Eugènia Lamarca de Mier, que va facilitar, i molt, que durant aquell
període dugués a terme força negociacions i intermediacions entre l’Ajuntament
d’Almacelles i l’Estat, per tal d’avançar les obres del Canal d’Aragó i Catalunya i
fer que el tram català d’aquella obra s’inaugurés quatre anys després amb èxit,
sense més dil·lacions i amb un tram força més llarg del que es preveia, que
facilitaria el reg de les terres catalanes més enllà de Raimat i Gimenells fins a
desguassar al Baix Segrià.
Atesa la trajectòria política de Francesc Macià, que es va enfrontar a les
autoritats espanyoles en més d’una ocasió quan veia perillar les llibertats
catalanes i que, fins i tot va fer que renunciés al càrrec de coronel de l’exèrcit
que ostentava. En aquest sentit, creà el partir Estat Català el 1922, fet que –
amb l’arribada de la Dictadura de Primo de Rivera- li va suposar un exili forçós
a França, des d’on preparà el que s’anomenà Fets de Prats de Molló, un cop
d’Estat fallit contra la dictadura que li va comportar la detenció i posterior
enjudiciament. Aquest fet va portar-li, d’una banda més reconeixement entre els
sectors més catalanistes i d’altra banda un nou exili, en aquest cop cap a
Bèlgica.
Atès que durant el seu exili a Bèlgica i posteriorment a l’Havana va coordinar
tot l’exili i emigració catalana i va retornar a Catalunya reforçat en els seus
ideals de llibertat i amb un ampli suport social i popular el 1931, que culminaria
amb la fundació, en aquell mateix any del partit d’ERC. Fou el primer president
de la Generalitat recuperada durant la instauració de la república espanyola,

amb la proclamació de la República Catalana dins la Federació de Repúbliques
Ibèriques, i la redacció d’un nou Estatut de Catalunya que va retornar, en part,
les llibertats perdudes de Catalunya.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Denominar plaça del President Macià, a la plaça sorgida en la cruïlla
dels carrers d’Àngel Guimerà, Av. dels Esports i Carretera de Sucs.
Segon: Homenatjar d’aquesta manera a qui fou el primer President de la
Generalitat recuperada durant la reinstauració de la República i a qui fou un
dels principals valedors i promotors de l’èxit de la construcció del Canal d’Aragó
i Catalunya, al seu pas per Almacelles i per la resta de terres lleidatanes”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que cal seguir
l’ordre normal de les coses i el primer que cal fer és documentat i aprovar el
POUM i després donar-li el nom a la plaça. Per aquest motiu votarà en contra
de la proposta.
El Sr. Alcalde manifesta que ja l’any 1920 l’Ajuntament d’Almacelles va
denominar al carrer Major amb el nom de Francesc Macià per homenatjar-lo
per les tasques abans descrites i que, posteriorment, amb l’arribada de la
dictadura de Primo de Rivera es va substituir. L’any 1931, amb la restauració
de la segona República, l’Ajuntament d’Almacelles torna a posar-li el nom de
President Macià al carrer Major, nom que es manté fins a l’arribada de la
dictadura del General Franco, moment en què se substituí pel d’Avinguda del
Generalísimo. Més tard, cap a l’any 1978 i amb la democràcia i la recuperació
dels ajuntaments democràtics, es decideixen substituir la nomenclatura
d’alguns carrers de personatges del règim franquista pel de les personalitats
catalanes que havien tingut abans o el nom tradicional que havia tingut fins a
l’any 1939. De tota manera, el nom de President Macià no es torna a recuperar
en la nomenclatura viària d’Almacelles. Ara, setanta anys després, l’Ajuntament
d’Almacelles, recupera el nom de Francesc Macià, dedicant-li una plaça en la
nostra vila.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en
contra dels regidors d’IPA-FPM i del regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.

4.- Proposta per denominar a la plaça sorgida en la
cruïlla dels carrers del Raval Alt, Dr. Agustín, Ponce de
León, Ctra. d’Alfarràs i zona ferroviària annexa, Parc
del Raval Alt
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que hi ha intenció de condicionar una part de la parcel·la urbana sorgida
en la cruïlla dels carrers del Raval Alt, Dr. Agustín, Ponce de León, Ctra.
d’Alfarràs i zona ferroviària annexa com a plaça i zona d’esbarjo, tal com es
recull en els usos previstos per a aquest indret en el POUM en tràmit
d’aprovació definitiva.
Atès que en la part més a llevant del carrer del Raval Alt d’Almacelles ha sorgit,
com a conseqüència de l’enderroc d’uns vells habitatges, una gran zona
urbana, de la què el POUM en tràmit d’aprovació definitiva, estableix que un
sector d’aquest gran àmbit es destini a zona verda per a l’esbarjo i el gaudi de
tots els ciutadans i, més concretament dels veïns d’aquesta zona.
Atès que aquesta zona era deficitària en zones verdes i que, al ser un lloc de
pas cap al centre escolar del Tossal de les Santes Creus, era força
concorreguda per escolars i pares que van i venen del CEIP “Antònia Simó i
Arnó”.
Atès que la proximitat d’una carretera com la d’Alfarràs, la línia fèrria i altres
infraestructures fan del tot necessari un cinturó verd al voltant d’aquest sector
urbà per disminuir l’impacte acústic, visual i mediambiental; així com
incrementar la seguretat de veïns, nens i usuaris d’aquest futur parc urbà.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Denominar a la plaça sorgida en la cruïlla dels carrers del Raval Alt,
Dr. Agustín, Ponce de León, Ctra. d’Alfarràs i zona ferroviària annexa, Parc del
Raval Alt”.

El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el seu vot en contra
atès que el POUM que ha de qualificar aquesta zona com a zona verda encara
no es troba aprovat.
El Sr. Alcalde assenyala que les trucades que s’han efectuat als veïns de la
zona manifesten la seva predisposició a la denominació d’aquesta plaça i que
la documentació per a l’adquisició d’aquesta parcel·la ja es troba al notari.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 5 abstencions dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella i 1 vot en contra del regidor i portaveu d’IPAFPM, Sr. Josep Maria Doblas.

3.-

Assumptes d’urgència

Acte seguit es proposa aprovar la inclusió per urgència de l’assumpte de
l’aprovació de la denominació de Parc del Vilot a la zona verda creada entorn
del tossal del Vilot, el camí dels Dipòsits i la variant d’Almacelles.
Sotmesa la urgència de la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat.

U.- Proposta per denominar Parc del Vilot a la zona
verda creada entorn del tossal del Vilot, el camí dels
Dipòsits i la variant d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que recentment s’ha procedit a la inauguració de la nova àrea verda i
d’esbarjo que ha sorgit en l’indret on antigament hi havia un abocador de runa i
que, fruit de llur clausura i del condicionament promogut per La Junta de
Residus de Catalunya i aquest Ajuntament, s’ha reconvertit en un nou parc
urbà d’Almacelles que oferirà un pulmó verd i d’esbarjo als ciutadans
d’Almacelles i els usuaris que vulguin visitar-lo.
Atès que aquest parc es troba situat a l’entorn del tossal del Vilot, indret on va
néixer el poble d’Almacelles i on es troben les restes arqueològiques de l’antiga
població.

Atès que en aquest indret també es bastí l’antic Pou de la Vila el segle XVIII,
lloc on es recollien les aigües que subministraven a la nova població
mitjanaçant un sistema de canonades i bombes d’aigua. Antic pou que s’ha
reconvertit en un llac artificial que rememora aquell antic embassament d’aigua
primigeni.
Atès que aquest parc també pretèn ser un lloc d’homenatge, a més de l’aigua,
a totes aquelles persones que van fer possible el progrés de la vila i que s’ha
materialitzat amb la ubicació d’un seguit d’escultures en diferents punts del
parc.
Atès que aquest parc també serà un pulmó verd, que evitarà l’impacte visual i
acústic de la variant d’Almacelles i de la carretera d’Alfarràs.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Denominar a la zona verda sorgida entorn del tossal del Vilot, el camí
dels Dipòsits i la variant d’Almacelles, com a Parc del Vilot, en record del tossal
veí i del lloc on nasqué l’antiga població d’Almacelles”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que calia determinar
prèviament on era la propietat de l’Ajuntament i que, com sempre, s’ha posat el
carro per davant dels bous.
El Sr. Alcalde fa constar que tècnicament l’obra es troba ben realitzada.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 6 abstencions dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella i 1 vot en contra del regidor i portaveu d’IPAFPM, Sr. Josep Maria Doblas.
Pel Sr. Alcalde es convida a seguir la sessió a les oficines de la Secretaria
d’aquest Ajuntament, per tal de poder celebrar el sorteig per ordinador dels
membres de les meses electorals per a les eleccions municipals del 27 de maig
de 2007. Al mateix temps, el Sr. Alcalde suspèn la present sessió essent les
21,05 hores.

Essent les 21,15 hores del vespre, es reuneixen a la Secretaria General
d’aquest Ajuntament, el secretari que sotscriu i els regidors abans esmentats, a
excepció del Sr. Ignasi Comella. El resultat del sorteig és el següent:

1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a
les eleccions municipals del 27 de maig de 2007
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
municipals del dia 27 de maig de 2007, ha donat el següent resultat:
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Jordi Osuna Allué
1r. Suplent de President: Guifré Palau Tersa
2n. Suplent de President: Anna Roig Ariche
1r. Vocal: Eugenio Paredes Enríquez
1r. Suplent 1r. Vocal: Íngrid Pérez Jarana
2n. Suplent 1r. Vocal: Juan Llopart Esteban
2n. Vocal: Adrián Pera Simón
1r. Suplent 2n. Vocal: Concepción Llanas Moliner
2n. Suplent 2n. Vocal: Juana Magaña Medina
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Maria del Carmen Martí Losmo
1r. Suplent de President: Isabel Páez Teruel
2n. Suplent de President: Emilio Escalé Moix
1r. Vocal: Petronila Valverde Ponce
1r. Suplent 1r. Vocal: Manuel Quintana Reñé
2n. Suplent 1r. Vocal: Isidro E. Blasco Palacín
2n. Vocal: José Antonio Bueno Sánchez
1r. Suplent 2n. Vocal: Pau Aiguadé Bernaus
2n. Suplent 2n. Vocal: José Antonio Lermo Ruíz
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Lluís Vilagines Boix

1r. Suplent de President: Maria Dolors Sala Corbinos
2n. Suplent de President: Maria Santallusia Lloan
1r. Vocal: Margarita Ribas Marín
1r. Suplent 1r. Vocal: David Piñero Barahona
2n. Suplent 1r. Vocal: Yolanda Regol Mesas
2n. Vocal: Juan Miguel Llubes Mata
1r. Suplent 2n. Vocal: Oscar Teixidó Farrús
2n. Suplent 2n. Vocal: José María Purroy Altisent

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Francesc Xavier Justribó Abós
1r. Suplent de President: Jorge Escuer Roteta
2n. Suplent de President: Jaime Bartol Marigo
1r. Vocal: Elena Caballero Gómez
1r. Suplent 1r. Vocal: José Manuel Justribó Escanill
2n. Suplent 1r. Vocal: Maria Antònia Gonzàlez Vila
2n. Vocal: Maria Pilar Cabezas Hernández
1r. Suplent 2n. Vocal: Núria Bartolí Vendrell
2n. Suplent 2n. Vocal: Maria Ester Gonzàlez Corredé
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/B
President: Arseni Serra Villar
1r. Suplent de President: Núria Urgelés Arfelis
2n. Suplent de President: Miguel Pellisé Mateu
1r. Vocal: Lara Vaquero Susagna
1r. Suplent 1r. Vocal: Júlia Segalàs Roca
2n. Suplent 1r. Vocal: Dolores Suárez Borrás
2n. Vocal: Ricardo Vaquero Pascual
1r. Suplent 2n. Vocal: Xavier Martí Palau
2n. Suplent 2n. Vocal: Raquel Majadas Leiva
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/A
President: Jorge Gómez Horno

1r. Suplent de President: Miguel Àngel Buil Carruesco
2n. Suplent de President: Gemma Ferrer Susagna
1r. Vocal: Manuela García Jiménez
1r. Suplent 1r. Vocal: Conchita Figueras Bosch
2n. Suplent 1r. Vocal: Ramon Bonet Justribó
2n. Vocal: Francisco Bueno Heredia
1r. Suplent 2n. Vocal: Rafael del Fresno Palomares
2n. Suplent 2n. Vocal: Luis Bardají Baradad
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Immaculada Allué Pérez
1r. Suplent de President: Juan José Gargallo Darza
2n. Suplent de President: Ramon Ferrer Roca
1r. Vocal: Antonio Casadas Jordán
1r. Suplent 1r. Vocal: David González Fernández
2n. Suplent 1r. Vocal: Manuel Capel Montesinos
2n. Vocal: Francisco Cañadas del Haro
1r. Suplent 2n. Vocal: Serafí Cambray Viladegut
2n. Suplent 2n. Vocal: Jordi Campistó Orós

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

