ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2004.- NÚMERO 06:
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
SR. JOAN MOLET TORRES
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, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària de
data 7 d’octubre de 2004
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària, amb
l’esmena proposada pel representant del grup del PSC, Sr. Francesc Torres, en
relació al punt vuitè de l’acta, acordant-se d’inserir la següent pregunta: On

serà el lloc d’ubicació de la nova deixalleria?. El Sr. Alcalde contesta que se
situarà en la zona d’equipaments del polígon del “Pla de les Vinyes”.

2.- Aprovació provisional de les modificacions
d’Ordenances Fiscals i preus públics per a l’exercici
2005
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la financiació de les despeses dels serveis municipals es porta a
terme fonamentalment aplicant els impostos i taxes autoritzats per la Llei
d’Hisendes Locals.
Atès que convé adequar els tributs, taxes i preus públics a l’IPC que proposa el
projecte de Llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2005, i per tant cal
modificar les tarifes de les ordenances vigents.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal.
Vist el dictamen de l’Interventor i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa el següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels articles de les ordenances
fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics que es relacionen pel
text íntegre següent:

Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus impositius següents:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,568354
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,8740992
- Béns immobles de característiques especials: 0,00
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que siguin d'aplicació.

Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes dels coeficients que consten
en el quadre annexe. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en
què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals
de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals

Tarifa
Llei €

Coeficient

Tarifa
municipal

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,73298966
«
«
«
«

21,87
59,06
124,67
155,29
194,09

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa
Llei €

Coeficient

Tarifa
municipal

b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

83,30
118,64
148,30

1,76524542
“
“

147,04
209,43
261,79

c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

42,28
83,30
118,64
148,30

d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals

17,67
27,77
83,30

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 17,67
27,77
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
83,30
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

Idem « b »

74,63
147,04
209,43
261,79

Idem « b »

31,19
49,02
147,04

Ídem “b”

31,19
49,02
147,04

Ídem “b”

Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

7,80
7,80
13,36
26,74
53,47
106,94

L’Article 3 queda amb el mateix redactat excepte pel que fa al incís tercer que
serà tal com segueix:
3. El tipus de gravamen serà, per regla general, del 2,9 %
BONIFICACIONS:
1.- En les construccions d’obra nova en les què s’incorporin sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctric amb energia solar per autoconsum:
S’aplicarà un tipus reduït del 2,5%
2.- En edificis ja existents, en els què es facin obres d’adaptació o
condicionament dels elements necessaris per incorporar sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctric amb energia solar per autoconsum:
Quedarà exempt del pagament de llicència d’obres
A) O.F. núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius

L'article 7 resta igual amb l'excepció del següent quadre que queda redactat:
Epígraf segon: Censos de població d’habitants
Certificat de convivència i residència
Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes

Euros
5,40
2,70

Epígraf tercer: Certificacions i compulses
Diligència de confrontació de documents

2,70

Epígraf cinquè: Documents relatius al servei d’urbanisme

1

Per cada expedient de declaració ruïna edificis

46,80

2

Certificació dels serveis urbanístics a instància de part

45,24

3

Informe sobre característiques de terreny o consulta per
46,80
edificació a instància de part

4

Expedient concessió instal·lació rètols i mostres

13,52

5

Per cada plànol presentat per particular i en cada
memòria d'obres subscrita per tècnic

27,04

6

Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o
27,04
fracció de plànol

7

Per còpies de plànols en expedient de concessió de
llicència

9,36

8

Certificats del tècnic en valoració de danys i altres
peritatges sobre edificis

33,28

9

Consulta sobre ordenances edificació

33,28

10

Obtenció Cèdula Urbanística

45,24

11

Expedients llicència urbanística obra menor (fins a
159.999 euros)

30,00

12

Expedient llicència urbanística obra major (de 60.000 a
299.999 euros)

80,00

13

Expedient llicència urbanística obra major (a partir de
120,00
300.000 euros)

14

Expedient tramitació NNSS (POUM)

0,005
2
euros/m

15

Expedient tramitació Pla Parcial (iniciativa particular)

0,005
2
euros/m

16

Expedient tramitació projecte reparcel·lació iniciativa
particular

0,005
2
euros/m

17

Llicència per segregacions o parcel·lació

43,50

Epígraf Sisè: Pàgina web municipal
Publicitat de l’empresa en la pàgina web

20 euros/mes

Epígraf Setè: Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”
Ús dels equips per al procés d’informació de la Biblioteca del Centre Cultural
(Internet): 1 euro/hora ó 0,50 euros/30 minuts
Ús de la fotocopiadora del Centre Cultural (ús exclussiu estudiants i
associacions sense ànim de lucre): 0,05 euros/fotocòpia
Epígraf Vuitè: Altres expedients o documents
Euros
Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament 43,50
tarifa
Per fotocòpia
0,20

D) O.F. núm 9. Taxa de clavegueram
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
A) Habitatges
B) Finques i locals no destinats a habitatges

Euros
22,26
44,84

E) 0.F. núm. 10. Taxa de cementiri
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
-

Nínxols

Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4
Nínxols de la zona antiga

Euros
645,22
645,22
645,22
645,22
301,10

Fosses Simples
Dobles

Euros
1.613,05
2.838,96

-

Conservació

Nínxols
Fosses

Euros
6,67
13,98

F) O.F. núm. 11. Taxa per recollida d'escombraries
L'article 6.2. queda redactat de la següent manera:

Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Epígraf tercer. Establiments alimentació (10%)
Epígraf quart. Establiments restauració
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils

Euros
66,00
207,35
70,43
102,84
99,49
92,22

Epígraf setè.Despatxos professionals

70,43

G) O.F. núm. 12. Taxa per transport de carns
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Per cada kg de carn en còrpora, excepte les d'equí i els animals de toreig, i les
seves despulles, de boví, equí, llanar i cabrum............................... 0,11 euros
De porquí ......................................................................................... 0,14 euros
G.1) O.F. núm. 15. Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Article 5.- Queda derogat aquest article que feia al·lusió a la base imposable.
Article 6.- La quota tributària es determinarà de la següent forma:
•

Llicència per activitat o obertura d’establiment: 300 euros

H) O.F. núm 16. Taxa per al desguàs de clavegueres particulars a la xarxa
general
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients:
Les bases de percepció dels drets de gravamen la formarà l’import del valor de
l'edifici a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es
determinarà per a l'exercici 2005, mitjançant aplicació dels següents
coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
10,50 euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 4,70 euros per
metre quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en la

proporció del 8% sense que l'import de l'arbitri pugui ésser inferior a 106,00
euros.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de
satisfer per cadascuna d'elles, la quantitat 110,00 euros.
I) O.F. núm. 17. Taxa per a la connexió de preses d'aigua a la xarxa
general de la població
L'article 1 queda redactat de la següent manera:
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la
instal·lació de preses d'aigua potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua
potable, prenent com a base l'import del valor de l'obra a que s'ha d'aplicar
qualsevol que sigui la seva edat, estat, etc., que es determinarà mitjançant
aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
10,50 euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó 4,70 euros
per metre quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en la
proporció del 8% sense que l'import de l'arbitri, pugui ésser inferior a 106,00
euros.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de
satisfer per cadascuna d'elles, la quantitat 110,00 euros.
J) O.F. núm. 18. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
L'article 5 queda redactat de la següent forma:
Per retirada i transport de cada vehicle:

Euros
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes
i altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars

26,10
62,35

K) O.F. núm. 19. Reguladora dels preus públics
Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Per cada hora

24,50

L) O. F. núm. 23. Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del
carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic
Tarifa novena:
Indústries del carrer i ambulants
Fix
No fix

9,20
12,45

M) O. F. núm. 25. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena
Per metre linial i anual

13,64

N) O. F. núm. 26. Taxa per la prestació dels serveis de cases de banys,
dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues.
S’aplicaran les següents tarifes:

PREUS ABONAMENTS TEMPORADA
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

Euros
51,50
26,75
16,00

PREUS ABONAMENTS MENSUAL
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

Euros
31,00
16,00
10,70

PREUS ABONAMENT 10 DIES
Abonament Adult Laboral
Abonament Infantil Laboral
Abonament Adult Festiu
Abonament Infantil Festiu

Euros
13,50
9,00
26,50
13,00

PREUS ENTRADES PISCINES
Dissabtes, diumenges i festius infantil
Laboral infantil
Dissabtes, diumenges i festius adult
Laboral Adult

Euros
1,70
1,10
3,50
1,80

O) Ordenança Fiscal núm. 30, Reguladora de la Taxa per a la utilització de
la bàscula
Es fixa en 1,30 euros el preu per pesar el vehicle buit i en 2,60 euros el preu
per pesar vehicle carregat.
P) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’ús
del Pavelló Poliesportiu i de la Sala Polivalent

Article 4.2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
PREUS PER A L’US D’UNA ACTUACIÓ
L’ús de la Sala polivalent sense ànim de lucre per una entitat 10 euros/hora
privada o un particular (no es cedirà per bodes, bateigs o festes
particulars)
L’ús del Pavelló d’esports sense ànim de lucre per un equip no 10 euros/hora
federat o per a un particular

Q) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de servei d’ús del
Teatre-Auditori i Cinema del Centre Cultural “El Casal”
Aricle 4.2 La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
PREUS
Entrada per l’assistència a una sessió de cinema
PREUS ABONAMENTS
Cada abonament tindrà validesa per a 10 sessions de cinema
ABONAMENT INFANTIL
ABONAMENT JUBILAT
ABONAMENT ADULT

3,50 euros

Per a l’ús de la sala per conferències, xerrades, actuacions,
etc.
(Caldrà dipositar una fiança pel mateix import)

150,25 e./actuació

25,00 euros
25,00 euros
30,00 euros

Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si el preu de l’IPC que
s’aplica és d’algun període en concret. El portaveu de CiU, Sr. Josep R. Olivart,
contesta que és de l’agost de 2004.
El mateix portaveu del PSC també pregunta si s’ha variat l’impost de plusvàlua,
contestant negativament el portaveu de CiU.
Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, pregunta el portaveu del PSC,
si la diferència fins al 15% anunciada als diaris és subvenció municipal. El
regidor d’Hisenda, Sr. Josep R. Olivart, considera que l’increment del 8% és el
resultat de calcular acuradament les diferents tarifes i d’aplicar-les estrictament,
tot i l’increment de 10 euros per tona que fa aplicar la Generalitat per les
despeses de tractament del reciclatge.
Finalment, el portaveu del PSC fa referència als contactes que s’han anunciat
per part de l’Equip de Govern amb la DGA per l’abocament de residus a
l’abocador comarcal de la Llitera, contestant el regidor d’Hisenda que s’està
estudiant aquest assumpte amb les autoritats competents.
El portaveu del PSC, referint-se a l’increment de la taxa del cinema, que és
d’un 18%, fa al·lusió a si s’han acabat els anys de carència donats per
l’empresa del Circuït Urgellenc. El portaveu de CiU, Sr. Josep R. Olivart,
considera que la causa de l’increment és la poca assistència de públic a les
sessions estivals i a l’increment de l’IPC dels sous i altres despeses, essent el
preu dels subministradors de pel·lícules com fins ara.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada pels nou vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre vots en contra dels regidors del PSC.

3.- Aprovació inicial del disseny de la bandera oficial
del municipi d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 25.2 del Decret 263/1991, de 25 de novembre,
d’aprovació dels símbols dels ens locals de Catalunya.

Atès el que disposen els articles 35, 36 i 37 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de Règim Local de Catalunya i més concretament el que fa
referència a l’oficialització de la bandera municipal.
Atès que s’han complert tots els tràmits oportuns per poder sol·licitar la
redacció del dictàmen que haurà d’elaborar la bandera municipal d’Almacelles i
que aquest dictàmen ha estat redactat, segons sol·licitud del Ple d’aquesta
Corporació, de data 29 de gener de 2004.
Atès que, en data 21 d’abril de 2004, la Direcció General d’Administració Local
ha enviat l’informe vexicol·lògic sobre la bandera del municipi d’Almacelles,
duta a terme pel Sr. Armand de Fluvià i Escorsa, el qual es posa en
coneixement d’aquesta Corporació per a la seva preceptiva aprovació.
Atès que, en data 12 d’agost, es requereix a la Direcció General
d’Administració Local altres dissenys per a la bandera municipal d’Almacelles
que resultin igualment ajustades a dret, a fi de consensuar un major nombre de
dissenys de la bandera.
Atès que s’informa de dos models alternatius que caldria afegir al disseny
enviat en un primer moment.
Atès que, en data 19 d’octubre, i amb la presència del Sr. Armand de Fluvià, es
fan les explicacions oportunes dels tres models possibles que podrien ser
vàlides en el disseny de la bandera municipal i donat que, en votació pública i
convidats tots els representants d’entitats, associacions, clubs esportius, grups
polítics i particulars d’Almacelles, que així ho van voler, van fer públic el seu
parer sobre el model a escollir.
Atès que la Junta de Govern, de data 3 de maig de 2004, dóna compte
d’aquest estudi i adopta elevar-la al Ple per a la seva aprovació, s’acorda als
reunits el següent:
Primer: Aprovar el disseny de la bandera del municipi d’Almacelles segons es
desprèn de l’estudi vexicol·lògic encomanat a la Direcció General
d’Administració Local, en el Ple de la Corporació, de data 29 de gener de 2004,
i amb el 68% dels vots emesos en l’acte de votació que tingué lloc el dia 19

d’octubre de 2004, amb l’assitència dels representants d’entitats, associacions,
clubs esportius, grups polítics i particulars d’Almacelles, el disseny del qual és
el següent:
“Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3, verd fosc,
amb faixa blanca, de gruix 7/38 de l’alçària del drap, situada a 6/19 de la vora
inferior, i amb un pentadàctil de porpra d’alçària 15/19 de la del drap i amplària
15/57 de la llargària del mateix drap, sobreposat a la faixa, i centrat, en relació
a les vores superior i inferior, a 6/57 de la vora de l’asta”.
Segon: Exposar edicte al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al DOGC per
un termini de 30 dies naturals, termini en el qual hom podrà examinar
l’expedient i realitzar qualsevol al·legació al respecte. Si transcorregut aquest
termini no hi ha cap reclamació al respecte, s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer: Remetre l’expedient a la Direcció General d’Administracions Locals a fi
que li donin la tramitació oportuna per a la seva oficialització a tots els efectes”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, referint-se a l’acte celebrat el dia 19
d’octubre, no considera prou correctes les normes que es van fer servir per a
les votacions, atès que algun representant d’alguna entitat que va acudir a
l’acte hauria preferit poder consultar a la seva associació abans de poder
emetre el vot. Per aquest motiu demana que es retiri aquest punt de l’Ordre del
Dia per tal de millorar aquest procediment, assenyalant que, en cas de no ferho, el seu grup s’abstindrà. Acte seguit, el Sr. Alcalde explica el procediment
que es va seguir per tal de convocar a les entitats, procedint posteriorment a
l’exposició dels criteris vàlids per a la determinació del disseny de la bandera
exposats pel Sr. Armand de Fluvià, tècnic designat per la Secretaria General
d’Administració Local, així com el procediment que es va dur a terme per a
determinar la votació final. L’Alcalde vol fer constar que es va citar per escrit a
tots els presidents i representants d’associacions, entitats, partits polítics, etc.
de la vila, fent un acte del tot democràtic i participatiu, donant veu i vot a
tothom, i facilitant el fet de ser part activa i decissiva en aquesta tria. Per aquest
motiu creu que no és adient retirar la proposta de l’Ordre del Dia. El portaveu
del PSC es reitera en els motius exposats anteriorment, atès que al seu criteri,
moltes de les entitats no van poder estudiar a fons les tres opcions proposades
segons les queixes rebudes per part d’alguns representants que hi varen
assisitir. El Sr. Alcalde manifesta, per finalitzar, que aquest acte ha rebut moltes

felicitacions per la gran participació i implicació de la societat almacellenca que
es va manifestar decidida i clarament per una opció i per un disseny de la
bandera d’Almacelles que, al cap i a la fi, ha de ser la seva.
Sotmesa a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del PSC.

4.- Sol·licitud a la Direcció General d’Administració
Local del disseny de l’escut heràldic del nucli de la
Saira
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 25.2 del Decret 263/1991, de 25 de novembre,
d’aprovació dels símbols dels ens locals de Catalunya, que estableix el
procediment que han de seguir totes les corporacions municipals a fi de dotarse d’un escut municipal heràldic oficial i institucional.
Atès el que disposa aquest mateix Reglament, en el què es disposa que és la
Direcció General d’Administració Local la que pot oferir l’assistència necessària
als ens locals interessats en l’oficialització d’un escut heràldic municipal.
Atès que el municipi d’Almacelles ja té oficialitzat l’escut heràldic municipal i
està en tràmit l’oficialització de llur bandera municipal i, donat que el nucli
agregat de la Saira ha tingut i té prou entitat històrica, social i cultural en aquest
municipi i en aquesta comarca per haver estat un llogarret de vital importància
des de temps immemorials.
Atès l’interès d’aquest Ajuntament per poder dotar a aquest nucli d’un escut
heràldic o símbol adient que li correspongui pel seu estatus administratiu de
nucli agregat d’Almacelles i, donat que el Reglament dels Símbols dels Ens
Locals de Catalunya també contempla escuts i símbols per ens locals que no
siguin únicament viles i ciutats, com ara els Consells Comarcals o les entitats
menors descentralitzades, es proposa als reunits el següent:

Primer: Sol·licitar formalment a la Direcció General d’Administració Local que
gestioni la confecció de l’informe que hauria de dotar al nucli agregat de la
Saira del escut heràldic o símbol heràldic que li correspongui pel seu estatus
administratiu.
Segon: Trametre aquesta gestió al President de l’Associació de Veïns de la
Saira per al seu públic coneixement”.
El portaveu del PSC demana si el president de l’Associació de Veïns de la
Saira ha sol·licitat la redacció del disseny de l’escut d’aquest nucli agregat. El
Sr. Alcalde contesta que s’ha parlat amb l’Associació de Veïns de la Saira i han
trobat correcta aquesta decisió.
El portaveu del PSC fa constar l’abstenció del seu grup, atès que hi havia gent
del nucli que no coneixia res d’aquest assumpte.
El Sr. Alcalde considera que el disseny heràldic d’un nucli suposa reflectir una
part de la seva personalitat en un símbol que se’l fa seu. Finalment, el mateix
alcalde assenyala que en aquesta legislatura i referent al nucli de la Saira, s’ha
procedit a l’arranajament de l’església de Sant Jaume, del local social, de la
senyalització viària i, finalment, del reforç del ferm del camí de la Rasa que
suposa facilitar un accés importantíssim a aquest nucli, des de l’actual carretera
N-240.
Sotmesa a votació, aquesta proposta és aprovada pels nou vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del
PSC.

5.- Inici de l’expedient previ per a exercir activitats
econòmiques en règim de lliure concurrència
Es dóna lectura a la següent proposta:

“És propòsit de la Corporació exercir en règim de lliure concurrència activitats
econòmiques que actualment desenvolupa, o desenvoluparà en el futur, amb la
finalitat de reduir els costos de funcionament, millorar els serveis i l’eficàcia de
la gestió.
Ja en un anterior Ple, es va posar de manifest l’interès per exercir activitats
econòmiques a través d’una societat mercantil.
Per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa i la concurrència de
l’interès públic es fa precís acordar l’inici d’un expedient amb el nomenament
d’una Comissió d’Estudi composta de forma reglamentària per a que determini
les activitats econòmiques a exercir i redacti la memòria justificativa.
Posteriorment, seguint el procediment legalment establert, el Ple aprovarà, si
procedeix, l’expedient.
Per tot l’exposat es proposa adoptar els següents acords:
Primer: Aprovar inicialment l’exercici d’aquelles activitats econòmiques en
règim de lliure concurrència que dictamini la Comissió d’Estudi que es
nomenarà a tal efecte.
Segon: Constituir una Comissió d’Estudi presidida pel Sr. Alcalde i integrada
pels següents membres:
Personal Tècnic:
Sr. Joan Baldrich Caballé
Sr. Ramon Cornellana Puigarnau

Lletrat
Secretari de l’Ajuntament

Membres de l’Ajuntament:
Sr. Josep Ibarz Gilart
Sr. Fco. Bisart Baltasar
Sra. Montserrat Torres Massot
Sr . Josep M. Doblas Mancera

Alcalde
Regidor de Festes de l’Ajuntament
Portaveu d’ERC
Portaveu d’IPA-EPM

Membres de la Comissió de Comptes:

Sr. Josep R. Olivart Vilaseca

Regidor d’Hisenda

Tercer: La redacció de la memòria justificativa per part de la Comissió d’Estudi
en el termini de dos mesos”.
El portaveu del PSC, fent referència al Ple anterior en el què ja es va tractar
aquest assumpte, considera que el grup del PSC hauria d’estar present en les
comissions i òrgans que es puguin crear. El portaveu de CiU detalla que el que
s’està realitzant és simplement un pas que cal seguir per tal d’exercir activitats
econòmiques i que ha de ser l’Equip de Govern qui ho proposi i qui ho gestioni
de cara al Ple, sense que això suposi cap obstacle per a que, a posteriori, es
pugui parlar de possibles col·laboracions.
El Sr. Alcalde agraeix al grup del PSC el fet que consideri interessant aquesta
iniciativa per l’estalvi de diners que pot representar. El portaveu del PSC
assenyala que, a finals de la legislatura anterior, ja es van fer gestions en el
mateix sentit.
Sotmesa a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre vots en contra dels regidors del PSC.

6.- Proposició per declarar l’any 2005 com a l’any de
Josep Mas Dordal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’any vinent es commemora el bicentenari de la desaparició de
l’arquitecte barceloní Josep Mas Dordal, un dels arquitectes més prestigiosos i
importants de Catalunya, si bé la seva figura no ha estat gaire estudiada, ni la
seva obra prou reconeguda; i atès la importància que tingué en el disseny i
concepció de la nova vila d’Almacelles durant la seva repoblació al segle XVIII,
l’Ajuntament d’aquesta vila vol preparar un calendari d’actes institucionals per
tal de reconéixer la memòria d’un dels “pares” i creadors d’un nou estil en
l’urbanisme i arquitectura.

Breu síntesi de la seva vida i obra
Nasqué en una família voltada d’arquitectes i geòmetres. El seu germà, Pau Mas Dordal també fou un
consagrat arquitecte i junts van fer nombrosos projectes. El fill d’en Josep Mas Dordal, Josep Mas Vila,
també fou un prestigiós arquitecte barceloní del segle XVIII i XIX, si bé, en aquest cas, es dedicà, més
aviat, al món de la docència en les escoles d’arquitectura de l’època.
De ben jove, Josep Mas Dordal va ser consagrat com un dels arquitectes més prestigiosos de la ciutat
Comtal. Fou un dels precursors del neoclassicisme i dels que van donar peu a la transició del barroc al
nou corrent més historicista, sobri i de línies més clàssiques i modernes. Fou mestre d’obres i cap del
gremi de Mestres de Cases i Fonts de Barcelona des del 1758.
La major part de la seva obra se centra en la capital i són obra seva la façana de la Basílica de la Mercè
(1765-1775), la reforma de l’església d’Arenys de Mar (1774-1784), el Palau Moja de Barcelona (17761786), l’església de Sant Vicenç de Sarrià i la reforma del Palau Episcopal de Barcelona (1782-1786).
Pel que fa a l’urbanisme, Josep Mas Dordal es caracteritza per ser l’autor d’un dels més ambiciosos plans
de repoblament de l’època. L’hisendat barceloní i comerciant d’indianes, Melcior de Guàrdia i Matas, li
encarrega cap al 1770 la redacció d’un poble a l’estil il·lustrat de l’època: carrers rectilinis, amplis,
ventilats, de línies clàssiques i geomètriques. Un exemple únic que només es començava a dur a terme a
les colònies d’ultramar americanes i en el barri de la Barceloneta. Melcior de Guàrdia, convençut que
Josep Mas Dordal era el millor i més prestigiós arquitecte de l’època de Barcelona, decideix encarregar-li
aquest projecte per tenir més possibilitats de guanyar el concurs d’adquisició del despoblat d’Almacelles a
la Corona, enfront altres interessats en la compra d’aquest.
Josep Mas Dordal idea la concepció d’un poble amb quaranta cases iguals, dividides en nou illes
quadrangulars i exactes. Una església com a eix central i vertebrador i el palau o Casa del Senyor enfront
d’aquesta. Idea tot un seguit d’infraestructures, com un sistema de basses i conduccions d’aigua
subterrànies (quelcom inusual en aquell temps) i, fins i tot, el mateix Melcior de Guàrdia i Matas, un cop
assegurada l’adjudicació del despoblat d’Almacelles i iniciada la seva construcció, li encarrega un estudi
d’un canal de reg que portés les aigües del riu Noguera Ribagorçana des de l’assut de Castillonroi fins als
plans d’Almacelles, Raimat, Gimenells i Vallmanya. Aquest projecte, que s’enllestí cap al 1780 serví com
a precedent del Canal d’Aragó i Catalunya, ja que fou la base del tram català d’aquest canal i sobre el què
es basà part del projecte redactat per l’enginyer militar Manuel de Inchauste tres anys més tard (1783).
Com a curiositat cal dir que les dietes de l’arquitecte Josep Mas foren tan elevades pel gran nombre de
projectes que se li encomanaren a Almacelles, que el Senyor i propietari de la vila, en Melcior de Guàrdia
i Matas, li tingué que pagar part de les dietes amb una casa al carrer de la Mercè i una parcel·la en el
terme. El seu director d’obres a Almacelles fou el mestre Fabregat i Andreu Pedrerol de Castellbisbal.

És per això que es proposa als reunits els següents acords:

Primer: Que arran de la vida, obra i importància del llegat de l’arquitecte Josep
Mas Dordal a la vila d’Almacelles i a Catalunya, i donat que la figura i obra
d’aquest personatge i creador cabdal del segle XVIII no ha estat prou
reconeguda, insta al Parlament de Catalunya, a través dels diferents portaveus
dels grups polítics representats, que declari l’any 2005 com a l’any dedicat a
l’arquitecte Josep Mas Dordal, amb motiu del bicentenari de la seva
desaparició.
Segon: Que el Parlament de Catalunya insti a les diferents administracions i
institucions públiques, a participar activament en els actes de la Comissió
organitzadora que l’Ajuntament d’Almacelles prepararà per a l’any 2005, a fi de
commemorar l’any de Josep Mas Dordal.
Tercer: Que el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat de
Catalunya a que participi, i formi part integrant de la Fundació que regirà i
gestionarà el futur Museu de l’Urbanisme i l’Arquitectura “Josep Mas Dordal”
que s’ubicarà a Almacelles.
Quart: Que el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat a que
es creï una beca o premi per a treballs de recerca, estudi i disseny en matèria
d’urbanisme o arquitectura que porti el nom de Josep Mas Dordal”.
El portaveu del PSC considera que caldria rebre un dossier sobre la persona i
obra de l’arquitecte Josep Mas Dordal ja que, consultat a Internet, no ha trobat
cap constància. A més, el mateix portaveu, creu que en comptes d’instar
directament al Parlament de Catalunya seria millor adreçar-se a una Comissió
de Cultura parlamentària i allí exposar el que es pretèn, tot i que el que es
pretèn ho troba poc concret i consistent com per a declarar a nivell nacional un
any per a aquest arquitecte. El regidor d’Urbanisme, Sr. Josep M. Doblas,
proposa al PSC que prengui part en una Comissió per tal d’estudiar aquests
aspectes, cosa que veu favorablement el portaveu del PSC.
El Sr. Alcalde detalla breument els pasos que s’estan duent a terme a fi de
poder dur a terme aquesta iniciativa i els actes paral·lels a desenvolupar en
aquest marc, que també inclourà un dossier de l’obra i figura de Josep Mas
Dordal. Creu, en definitiva, el Sr. Alcalde, que Catalunya conegui l’obra
d’aquest arquitecte que ha dut a terme obres de tanta importància com les ja
referenciades i altres, com la concepció i estudi d’un canal de reg el 1779 que

havia de dur les aigües del Noguera Ribagorçana fins a Seròs, precedent de
l’actual Canal d’Aragó i Catalunya i, que per aquests i altres motius creu
necessari un reconeixement a nivell de Catalunya. El portaveu de CiU es
reitera en les consideracions expressades pel Sr. Alcalde, considerant que és
de justícia històrica, donar a conéixer l’obra i figura de l’artífdex de la nova
Almacelles.
Sotmesa a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del PSC.

7.- Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

