ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 2 DE
DESEMBRE DE 2004.- NÚMERO 07:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

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

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, fent
constar l’absència del regidor Sr. Joan Molet, s’inicia la sessió plenària d’acord
a l’ordre de les propostes següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió extraordinària
de data 3 de novembre de 2004
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.

Informes d’Alcaldia

Per ordre del Sr. Alcalde es fan constar els següents informes d’Alcaldia:
1. 8 d’octubre: Es va mantenir una reunió a Barcelona amb la Direcció
General d’Habitatge, a fi d’assabentar-nos com estava l’assumpte del
conveni per la construcció de noves promocions de pisos de protecció
oficial a Almacelles.
2. 11 d’octubre: L’Equip de Govern va encomanar al catedràtic del
Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), la redacció del nou pla d’ordenació urbana d’Almacelles (POUM).
3. 15 d’octubre: Reunió de l’alcalde amb el Sr. Juli Laplana, responsable
de Gas Natural a Lleida, per estudiar noves formes de treball en els
carrers d’Almacelles.
4. 19 d’octubre: Se celebrà una assemblea amb les entitats i associacions
d’Almacelles per tal d’escollir la bandera oficial de la vila. En aquesta
reunió hi va estar present el Sr. Armand de Fluvià, responsable de la
Direcció General d’Administracions Locals de la Generalitat i assessor
heràldic. L’acte fou un èxit de participació i d’assistència de
representants convidats.
5. 20 d’octubre: Viatge de l’alcalde a Madrid, acompanyat del president de
la Diputació de Lleida, Il·lm. Sr. Isidre Gavín, a fi de mantenir una
entrevista amb un dels màxims responsables de RENFE per tal de crear
el servei regional de trens entre Montsó i Lleida amb aturada a l’estació
d’Almacelles.
6. 27 d’octubre: Dins de l’excel·lent sintonia amb els alcaldes de la
subcomarca del Pla de la Llitera, vàrem organitzar conjuntament i per
primer cop una campanya d’educació i conscienciació amb l’eslògan “El
teu paper és important”. Tal com el seu nom indica, es tracta d’una
campanya per tal que la gent utilitzi les papereres i embruti el menys
possible les vies públiques dels nostres municipis.
7. 28 d’octubre: Se celebrà a Lleida i durant tot el dia, una taula rodona
per tractar del Pla estratègic del Segrià. En aquesta reunió, vaig exposar
que Almacelles no està prou reconegut políticament, tot i el pes específic
que hi té la nostra ciutat a la comarca; motiu pel qual vaig fer avinent que

s’haurien d’estudiar altres mecanismes que realcin la nostra vila dins les
terres de Lleida.
8. 29 d’octubre: Vàrem mantenir una reunió de treball amb el Director
General d’Universitats de la Generalitat a Barcelona, on se’ls va fer
avinent les bases i raonaments per poder acollir en un futur la projectada
facultat o subseu dels estudis universitaris d’Arquitectura Tècnica a
Lleida.
9. 2 de novembre: Vàrem constituir, davant notari, la Fundació que ha de
regir el futur Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal”
d’Almacelles.
10. 5 de novembre: Vàrem mantenir una reunió de treball amb l’Hble.
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal,
per tractar de com podia beneficiar-se Almacelles de la ubicació pròxima
del futur aeroport de Lleida.
11. 8 de novembre: Vàrem mantenir una reunió amb la delegada territorial
del Departament de Treball, per analitzar el bon funcionament del Pla
Ocupacional.
12. 22 de novembre: Assistència del Sr. Alcalde a la reunió d’alcaldes del
Segrià al Consell Comarcal d’aquest ens local, on els tècnics de Localret
van explicar l’aplicació de les noves tecnologies a l’hora d’adquirir nou
material municipal.
13. 22 de novembre: Assistència del president del Consell Comarcal del
Segrià a l’inauguració del nou comerç d’interiorisme de Ricard Sentís,
recentment obert a la Saira. Aquest acte no fou un acte més de
recolzament al comerç tradicional, sinó que es tractava d’un acte
històric, ja que era la primera vegada que s’obria un negoci comercial en
aquest nucli i alhora, una esperança de futur per a la Saira.
14. 26 de novembre: Amb motiu de la invitació rebuda per part de la
Fundació Conde de Barcelona, el Sr. Alcalde va poder parlar amb Sa
Majestat el rei d’Espanya sobre diversos assumptes d’Almacelles. S.M.
el rei Joan Carles I va demostrar un gran interès, motiu pel qual se’l va
convidar a visitar la població en els propers mesos.
15. 29 de novembre: El Sr. Alcalde va mantenir una reunió amb el Sr. Juan
A. Romero, màxim responsable a Lleida de la Demarcació de Carreteres

de l’Estat a Catalunya, per tractar diferents assumptes relacionats amb
la xarxa viària que afecta al nostre municipi.
Informes sobre l’any de Josep Mas Dordal
Amb motiu del bicentenari de la desaparició de l’arquitecte Josep Mas Dordal,
l’Ajuntament ha introduit en la seva tramesa de correspondència i demés paper
administratiu, un nou logotipus al·legòric a aquest esdeveniment.

2.- Donar compte decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
“92/04.- Convocant Ple ordinari General per al dia 7 d’octubre de 2004 a les 21
hores.
93/04.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 7 d’octubre de 2004
a les 20 hores.
94/04.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Melció de Guardia,
s/n, per 3 metres linials.
95/04.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Bassa Bona, 27
BA, per 2,5 metres.
96/04.- Aprovant el document tècnic anomenat “Actuacions a fer l’actual
abocador d’Almacelles”.
97/04.- Declarant que el solar urbà situat en el carrer de Pitàgores, 2
d’Almacelles, d’una superfície de 2.062,44 m2, té la consideració de bé
patrimonial municipal, a l’empar de l’article 11 de l’esmentat reglament i, per
tant, es pot alienar mitjanaçant aportació a la Fundació que ha de regir el futur
Museu d’Urbanisme i Arquitectura “.
98/04.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de TITULAR NO CONDUCTOR, amb el núm.
005/04 a al Sra.M.ANTONIA MAYOS SABATÉ.

99/04.- Concedint la targeta d’aparcament col.lectiu per a persones amb
disminució en la modalitat de COL.LECTIU, amb el núm. 005/04 a la
FUNDACIÓ PRIVADA VENSO.
100.- Convocant Ple extraordinari 3 de novembre de 2004
101.- Convocant Comissió Informativa Ple extraordinari 3 de novembre de 2004
102.- Fent al·legacions al PUOS 2005 i Programa Específic 2004-2007”

3.- Compra de l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil situada en el carrer Major, 128
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per escrit, procedent del Ministeri de l’Interior, de data 8 de novembre
de 2004, s’ha comunicat a l’Ajuntament d’Almacelles, la valoració dels serveis
tècnics de la Gerència d’Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de
l’Estat, en la què s’atorga a l’immoble “Casa-Cuartel de la Guardia Civil” un
valor de 55.000 euros, interessant d’aquest Ajuntament la conformitat de
l’esmentada valoració.
Atès que segons l’informe tècnic d’aquest Ajuntament es vàlida i acceptable
l’esmentada valoració de l’edifici de referència per tancar les negociacions.
Atès que un cop s’obtingui la propietat de l’edifici es pot alienar el solar i l’edifici
per a la seva posterior edificació, d’acord amb el planejament.
Atès que no han transcorregut trenta anys des de que se cedí l’ús públic dels
terrenys per a la construcció de la Caserna de la Guàrdia Civil i, per tant, és
procedent el dret de reversió a favor de l’Ajuntament de la propietat del solar
esmentat.
Vist el que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d’octubre
de 1988, en el seu article 28 i següents, segons els quals els ens locals tenen
capacitat jurídica per adquirir béns, cas en el qual es podrà portar a terme per
adjudicació directa segons disposa l’article 43, en atenció a la peculiaritat del
bé.
És per tot això que es proposa als reunits:

Primer: Acceptar la valoració de 55.000 euros fixat pel Ministeri de l’Interior per
a l’adquisició de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Almacelles, situada al
carrer Major, 128 d’Almacelles.
Segon: Trametre l’esmentat acord a aquest organisme a fi que iniciï les
actuacions encaminades a la transmissió a favor de l’Ajuntament de l’esmentat
immoble per venda directa.
Tercer: Clarificar que la propietat dels terrenys ocupats per l’immoble haurà de
revertir a l’Ajuntament d’Almacelles pel fet de no haver estat destinada a l’ús
per al qual es va cedir durant el termini mínim legal de trenta anys”.
El regidor portaveu del PSC, en Francesc Torres Arnó, pregunta si hi ha hagut
una valoració prèvia a la dels 55.000 euros. El regidor d’Urbanisme, Sr. Josep
Maria Doblas, contesta que la valoració del Ministeri de Defensa era molt
superior (al voltant dels 24 milions de Ptes. de l’època), motiu pel qual no
s’acceptà mai i que l’oferta inicial de l’Ajuntament fou de 32.197 euros. Després
d’un seguit de negociacions s’ha arribat a un acord que és el que ara es porta
al Ple. També assenyala el portaveu del PSC si els terrenys ocupats per
aquesta caserna estan destinats per a futurs equipament. El mateix regidor
d’Urbanisme diu que són solars plenament edificables en clau planta baixa més
quatre plantes, amb un petit retranqueig de l’edificació.
El Sr. Alcalde manifesta que, entre els prop de 140.000 euros que demanava
en un primer moment el Ministeri i els 32.000 que havia proposat l’Ajuntament,
a més de les converses i la negociació personal que ha dut a terme amb el
Secretari d’Estat del Ministeri de l’Interior, ha fet possible tancar l’operació per
la quantitat de 55.000 euros, fet pel qual està convençut que s’ha gestionat molt
bé aquest assumpte.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels vuit regidors de CiU, ERC,
AIA i IPA-FPM i les quatre abstencions dels regidors del PSC.

4.- Modificació del Pressupost del Patronat d’Esports
núm. 02/04, d’habilitació de crèdit per transferència
entre partides
Es dóna lectura a la següent proposta :
« Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució
del pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de
despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament, d’aplicació subsidiària als patronats, regula
l'aprovació dels expedients de transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta
insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 02/04
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost del
Patronat d’Esports amb el següent resum:
MC
Transferències Ptdes.
Partides a suplementar
Funcional
Econòmica
Descripció
452
22300
Transports
452
22400
Assegurances

Import en euros
1.500,00
1.500,00

3.000,00
Transferències
Ptdes. a aminorar
Funcional
Econòmica
452
48900

Descripció
Transferències corrents
TOTAL

import
3.000,00
3.000,00

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels vuit regidors de CiU, ERC,
AIA i IPA-FPM i les quatre abstencions dels regidors del PSC.

5.- Modificació del Pressupost de la Corporació
Municipal núm. 05/04, de suplements de crèdit finançat
amb nous ingressos recaptats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la conveniència de de suplementar les partides de despesa existents
per tal de finançar l’exercici econòmic.
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació els crèdits
necessaris per atendre els serveis o despeses abans esmentats habilitant les
partides econòmiques adients.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atesa la possibilitat de finançar les partides de referència amb els majors
ingressos recaptats per completar el total finançament tramitat .
Atès el que disposa l´article 158.4 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 35, 36.b i 38 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa als
nous o majors ingressos recaptats i vist l´informe de l´Interventor acctal. es
proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
5/2004, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de t i crèdits extraordinaris
finançats amb nous o majors ingressos recaptats, amb el següent resum:
ESTAT D’INGRESSOS:
NOUS INGRESSOS RECAPTATS
PARTIDA
39900
11300
39901
39901
31106
39901

CONCEPTE
Caixa d’Estalvis i Pensions de BCN
Impost de Vehicles
Aportacions al Museu d’Arquitectura i Urb.
Col·laboradors amb el Museu d’Arquitectura
Posts i aïlladors ceràmics elèctrics
Aportacions de convenis
TOTAL

IMPORT
2.000,00
20.000,00
28.800,00
6.000,00
12.000,00
5.900,00
74.700,00

ESTAT DE DESPESES:
ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit i Crèdit Extraordinari))
PARTIDA
111
23100
121
12100
121
22000
121
22200
121
22706
121
22601
222
21400
432
20300
45101 20300
432
21300
45102 21300
453
48901
422
22103

CONCEPTE
Locomoció
Retribucions complementàries
Material d’oficina
Comunicacions telefòniques
Estudis i treballs tècnics
Atencions protocolàries
Reparació material de transport
Lloguers
Lloguers
Manteniment d’instal·lacions
Manteniment d’instal·lacions
Transferència corrent Fundació Privada Museu

Combustibles

Pressupost
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.160,00
12.000,00
5.000,00
28.800,00
3.000,00

45102

/ 22701 Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL

3.740,00
74.700,00

Total despeses suplement de crèdit : 74.700,00 euros
Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten reclamacions,
l´acord s´entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels vuit regidors de CiU, ERC,
AIA i IPA-FPM i les quatre abstencions dels regidors del PSC.

6.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
06/04 de suplement de crèdit per tranferència de
partides
Es dóna lectura a la següent proposta :
« Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució
del pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de
despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament, que regula l'aprovació dels expedients de
transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta
insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 06/04
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament amb el següent resum:
MC
Transferències Ptdes.
Funcional
Econòmica
45102
22701
422
48900
45101
48900
511
21000
622
22701
453
22706

Partides a suplementar
Descripció
Treballs realitzats altres empreses
Transferències corrents s/f. lucre
Transferències corrents s/f. lucre
Manteniment I infraestructures
Treballs realitzats altres empreses
Restauració de plànols

Import en euros
1.160,00
2.000,00
1.200,00
14.000,00
1.000,00
4.640,00

24.000,00
Transferències
Ptdes. a aminorar
Funcional
Econòmica
O11
31000

Descripció
Interessos de prèstecs
TOTAL

import
24.000,00
24.000,00

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels vuit regidors de CiU, ERC,
AIA i IPA-FPM i les quatre abstencions dels regidors del PSC.

7.- Moció que presenta l’Equip de Govern per a
sol·licitar al Govern espanyol el retorn íntegre dels
documents incautats durant la Guerra Civil i que
romanen a l’arxiu de Salamanca

PROPOSTA Que presenta l’Equip de Govern al ple d’aquesta Corporació.
“Abans de final d’any, i segons una proposició no de llei del Congrés dels
Diputats aprovada el 18 de maig de 2004, el Govern espanyol ha de prendre
una determinació sobre la destinació que ha de donar als documents i d’altres
materials espoliats per Franco a persones i entitats públiques i privades de tota
classe al nostre país -incloent-hi molts ajuntaments catalans- i actualment
dipositats a l’Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.
Donat que aquests documents són un bé inalienable pel poble català.
Donat que les orientacions d’UNESCO recomanen el retorn al seu lloc de
procedència de béns i documents desplaçats en temps de conflicte o guerra.
Donat que els arxius catalans espoliats tenien –i tenen- la seva pròpia i
inalienable Unitat d’Arxiu.
Donada la necessitat de tot poble de conservar el seu patrimoni històric i
recuperar la seva memòria històrica.
El Ple de l’ajuntament d’Almacelles acorda:
Primer: Expressar el seu suport a la Comissió de la Dignitat, entitat cívica que
des del 2000 lluita pel retorn dels “Papers de Salamanca”.
Segon: Demanar al govern espanyol el retorn íntegre de tots els documents i
d’altres materials expoliats per la DERD (Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos) i altres organismes els anys 1938 i 1939 al
nostre país i retinguts avui a l’Arxiu de Salamanca.
Tercer: Expressar el seu suport a tots aquells ajuntaments i altres entitats i
particulars que lluiten pel retorn dels seus arxius.
Quart: Adherir-se a la campanya específica engegada aquesta tardor per la
Comissió de la Dignitat anomenada “Operació retorn” consistent –entre d’altres
coses- en l’adquisició i col·locació al balcó de l’ajuntament d’una pancarta amb
l’eslògan “VOLEM TOTS ELS PAPERS”.

Cinquè: Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a les associacions de
municipis, al Parlament de Catalunya i a la Comissió de la Dignitat”.
El portaveu de grup de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, proposa que després de
la negociació que s’ha dut a terme amb el regidor portaveu del PSC, aquesta
proposa és esmenada en el sentit de mantenir tot el seu text íntegre excepte en
l’apartat quart que quedaria tal com segueix: “Adherir-se a la campanya
específica endegada aquesta tardor per la Comissió de la Dignitat anomenada
Operació Retorn”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors
presents en la sessió plenària.

8.- Moció que presenta l’Equip de Govern per a
sol·licitar al Govern espanyol la restitució de l’honor
del president de Catalunya, Lluís Companys, i de
l’anul·lació de llur Consell de Guerra sumaríssim
PROPOSTA que presenta l’equip de Govern al ple d’aquesta corporació:
“El president de la Generalitat, Lluís Companys, va marxar a l’exili el 5 de febrer
de 1939 davant l’avenç de l’exèrcit franquista. El 13 d’agost de l’any següent va
ser arrestat per la GESTAPO alemanya que actuava seguint les directius del
general Franco respecte els exiliats en territori francès. Pocs dies després,
Companys va ser lliurat a la policia espanyola i conduït a Madrid, on va ser
sotmès a fortes tortures. Posteriorment va ser traslladat a Barcelona i , desprès
de patir un consell de guerra sumaríssim, va ser afusellat al castell de Montjuïc.
L’assassinat del president Companys és una de les 192.684 execucions que el
general Franco va ratificar entre el final de la guerra i el 1944. Es tracta d’una
de les sèries de crims contra la Humanitat més espantoses del segle XX,
solament comparable a les protagonitzades per altres feixismes durant aquell
mateix període històric.

Tanmateix, un cop es van assolir les llibertats democràtiques a l’Estat
Espanyol, les noves autoritats sorgides desprès de la transició van optar per
l’oblit i el silenci. En nom de l’estabilitat política i l’anhel d’una falsa
reconciliació, van obviar que la declaració dels drets humans promulgada per
les Nacions Unides estableix que els crims contra la Humanitat són
imprescriptibles i mai no poden restar impunes. Centenars de milers de famílies
van continuar, doncs, sofrint injustícies i un terror interioritzat durant dècades.
Vint-i-nou anys després de la mort del dictador, el record del president
Companys continua ben viu en el poble de Catalunya, com a símbol de les
llibertats arrabassades i representació dels milers de ciutadans catalans que
van conèixer la repressió franquista. La reivindicació de l’anul·lació del consell
de guerra al qual va ser sotmès, la rehabilitació del seu honor i la demanda de
perdó per part de l’Estat Espanyol constitueixen un gest simbòlic d’importància
extraordinària amb vista a traslladar a les generacions joves els veritables
valors de la pau i la democràcia. Aquesta sol·licitud de perdó per part de l’Estat
Espanyol al poble de Catalunya i a les seves institucions per l’afusellament del
president de la Generalitat ha d’esdevenir la via que faci possible, finalment, la
rehabilitació de totes les víctimes del feixisme.
Tot plegat amb l’objectiu d’enfortir els valors del civisme, la solidaritat i la
fraternitat. Els valors, en definitiva, que han de prevaldre al si de la nostra
societat i que han de guiar l’actuació dels dirigents democràtics davant el perill
que suposa la degradació moral del nazisme, el feixisme o qualsevol altra
violació dels drets humans.
És per tot això que l’equip de Govern proposa l’aprovació dels acords següents:
Primer: Sol·licitar al govern espanyol que iniciï les accions necessàries per tal
d’aconseguir l’anul·lació del consell de guerra sumaríssim contra el president
de Catalunya, Lluís Companys.
Segon: Sol·licitar al govern espanyol la rehabilitació pública de l’honor del
president de Catalunya, Lluís Companys, per mitjà de la celebració d’un acte
solemne de desgreuge al Castell de Montjuïc.

Tercer: Sol·licitar al govern espanyol una demanda pública de perdó en nom de
les institucions de l’Estat als descendents del president Lluís Companys i al
poble de Catalunya, representat per les seves institucions.
Quart: Fer arribar aquest acord al president del Govern espanyol, als
presidents del Congrés i del Senat i als diferents grups amb representació a
aquestes cambres”.
D’igual manera, el regidor portaveu del grup de CiU manifesta que l’Equip de
Govern ha transaccionat al grup del PSC en el sentit de mantenir la proposta
íntegra, eliminant l’apartat tercer.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors
presents en la sessió plenària.

9.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per al subministrament d’aigua potable
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la petició d’Aquàlia, de data 25 de novembre de 2004, en la què es
demana l’increment de les tarifes del preu del subminitrament d’aigua de
l’exercici 2005.
Vist que la Comissió de Preus de Catalunya, per resolució de data 19 de
novembre de 2004, va aprovar l’incremet mitjà de les tarifes del
subministrament d’aigua per a l’exercici de 2005, fixant-lo en el 3,8%.
Vist el que disposa el Decret 149/88, de 25 d’abril, sobre el sistema simplificat
per a l’actualització dels preus i tarifes del servei d’aigua.
Atès el que disposa l’article 17 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
proposa als reunits el següent:

Primer: Declarar tàcitament prorrogat, fins al 5 de novembre de 2009, el
contracte de concessió per a la prestació del servei d’abastament d’aigua
potable signat amb Aquàlia.
Segon: Aprovar la modificació de la taxa per al subministrament d’aigua de
l’exercici 2005 que quedarà de la següent manera:
Tarifa d’aigua: 0,2273 euros/m3
Tarifa d’amortització, millora xarxa d’abastament: 0,0280 euros/m3
Quota de manteniment de comptadors: 0,6803 euros/mes
Tercer: Publicar aquest acord en el BOP durant el termini de 30 dies, a fi que
es puguin presentar les al·legacions, restant aprovat definitivament si se
certifica la seva inexistència”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels vuit regidors de CiU, ERC,
AIA i IPA-FPM i les quatre abstencions dels regidors del PSC.

10.- Precs i preguntes
El portaveu del PSC fa els següents precs:
•

Poder veure la documentació demanada els dies 3 i 4 d’agost. El Sr.
Alcalde contesta que se’ls hi comunicarà el dia i hora per poder fer-ho.

•

Poder veure les dietes de l’Alcaldia de 957 euros presentades durant el
mes de setembre.

•

Poder celebrar reunions amb el regidor d’Urbanisme per conéixer
periòdicament els pasos que s’estan duent a terme en la redacció del
nou POUM d’Almacelles. El regidor d’Urbanisme, Sr. Josep Maria
Doblas, afirma que no hi ha cap tipus d’inconvenient en poder fer-ho.

Acte seguit, el portaveu del PSC, formula les següents preguntes:

•

Sol·licita poder saber com és que no se’ls va informar en el Ple del mes
de novembre dels actes que se celebrarien amb motiu del bicentenari de
la desaparició de l’arquitecte Josep Mas Dordal, previstos per l’any 2005,
quan ells varen demanar informació sobre aquest arquitecte per part del
seu grup. Afegeix que ha comprovat que ena Junta de Govern, de 25
d’octubre, s’exposaven els actes que se celebrarien. El Sr. Alcalde
clarifica que s’estava treballant en aquest tema en aquell moment i es
pretenia donar una referència més concreta i definida en el moment que
es cregués adequat.

•

Sol·licita poder saber si l’autobús que informava sobre Internet i les
seves possibilitats no hagués estat millor ubicar-lo prop de l’IES
“Canigó”.

•

Sol·licita que es col·loquin senyals informatives verticals abans de les
cruïlles dels carrers de direcció única.

•

Sol·licita que es col·loqui una senyal de Stop en el camí que comunica la
urbanització dels “Aubacs” amb la carretera de Sucs.

•

En relació amb la proposta que ha sortit als diaris d’instal·lar minicentrals
hidroelèctriques per obtenir la llum més barata, sol·licita saber si hi ha
novetats sobre aquest tema. El Sr. Alcalde aclara que el Dep. de Medi
Ambient està estudiant les possibilitats i la rendibilitat d’aquestes
instal·lacions.

Finalitzades les preguntes per part del portaveu del PSC, el Sr. Alcalde
contesta a una de les preguntes formulades en el Ple, de data 29 de juliol,
sobre l’existència d’assessors manifestant que l’Ajuntament no té cap assessor
fixe i que, únicament, se sol·liciten assessoraments puntuals per a feines
concretes com sempre s’ha fet.
Acte seguit, el regidor de Festes, Sr. Francisco Bisart, informa –en relació a la
pregunta efectuada anteriorment- sobre les despeses i ingressos del
proppassat concert del grup “Barricada”, informa que l’esmentat concert va
costar 20.000 euros i que es van recaptar l’import de les 824 entrades venudes,
més la recaptació del bar; en definitiva, el dèficit del concert fou de 10.000
euros.

11.- Assumptes d’urgència
S’inclou com a assumpte d’urgència el següent:

Sol·licitud al Ministerio de Fomento de la cessió del
tram de carretera de la N-240 en llur travessia pel
centre urbà d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la necessitat municipal de garantir la seguretat viària en la travessia de
la població.
Atès que, amb aquesta finalitat, cal construir tres rotondes en les interseccions
de la N-240 amb el carrer de Binèfar i Tamarit, Rambla de la Generalitat i de
Catalunya, i del carrer de les Garrigues amb el dels Pallars a fi d’impedir, així,
que els vehicles circulin a més velocitat de la permesa, al mateix temps que es
facilita una major fluïdesa del trànsit rodat en les cruilles d’aquests carrers amb
el carrer Major i de la Mercè, actual travessia urbana de la N-240.
Atès que el Ministerio de Fomento, en demanar-li que es faci càrrec de les
despeses que comporta la construcció d’aquestes rotondes i altres millores
viàries i tractant-se -com és el cas- d’una travessia urbana, proposa com a
única sol·lució, la cessió del tram de carretera de la N-240 que coincideix amb
la travessia urbana d’Almacelles a l’ Ajuntament d’aquest municipi.
Atès que el trànsit de la carretera N-240, al seu pas per la població, és
majoritàriament urbà.
Atès que existeix una alternativa viària que manté la continuïtat de la xarxa de
carreteres de l’Estat.
Vist el que disposa la Ordre de 23 de juliol de 2001, que regula l’entrega als
ajuntaments dels trams urbans de la xarxa de carreteres de l’Estat.

És per tot allò esmentat que es proposa als reunits el seguent:
Primer: Sol·licitar del Ministerio de Fomento la cessió del tram de la carretera
N-240, al seu pas pel centre urbà de la població d’Almacelles.
Segon: Demanar la trasferència de les aportacions econòmiques a
l’Ajuntament previstes per la normativa esmentada”.
El Sr. Alcalde es ratifica en el contingut de la proposta, afirmant que això
facilitarà la construcció de les tres rotondes reguladores del trànsit, així com
permetrà redimensionar les voreres i fer-les més aptes per a l’ús dels vianants.
El Sr. Alcalde assenyala, a més, que tal com s’ha informat en els informes
d’Alcaldia, ell personalment va mantenir una reunió amb el cap de la
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya de Lleida, el Sr. Juan A.
Romero, qui li comunicà que ja s’havia procedit a la substitució complerta de
les biondes, tal com s’havia sol·licitat des d’aquest Ajuntament, i que en els
propers mesos es procediria a la millora i reforç del ferm dins la travessia
urbana. L’alcalde també li comunicà que abans del traspàs de la carretera
s’haurà de buscar una solució als despreniments que es produeixen per sobre
del mur de contenció de la serra que hi ha en direcció a Lleida, abans d’arribar
al Pla.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors
presents en la sessió plenària.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

