ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2007.- NÚMERO 9:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MONTSE PIQUÉ CLEMENTE
SR. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SRA. TERESA OLMO VILÀ
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. MARIA JESÚS CACHO SERRANO
Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. 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 16 de juny de
2007
El regidor, portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que en relació
amb el jurament o promesa d’acatar la Constitució, el Sr. Xavier Cortés va
manifestar que “la jurava” i el Sr. Jaume Altisent, va manifestar que “la
prometia”. En aquest sentit, sol·licita que es rectifiqui l’acta, cosa que aproven
els reunits, conjuntament amb la resta del contingut de l’acta.

2.- Proposta de l’Alcaldia sobre la periodicitat de les
sessions plenàries

Es dóna lectura de la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert a l’article 46 de la llei 7/85 de 2 d’abril de les
Bases de Règim Local, 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic 94 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
Primer: Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple amb una
periodicitat de dos mesos i de forma orientativa i sempre que es pugui se
celebrarà el darrer dijous dels mesos senars”.
El regidor, Sr. Josep Maria Doblas, demana que, en el supòsit que no se
celebrin algun dels plens obligatoris, en la propera sessió s’inclogui l’apartat de
precs i preguntes. El Sr. Alcalde diu que s’estudiarà aquesta petició.
La proposta s’aprova per unanimitat.

3.- Constitució de la Comissió de Comptes
Es dóna lectura de la següent proposta que s’aprova per unanimitat:
“De conformitat amb l’establert pels articles 116 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, 56 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 127 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, es proposa als reunits:
Primer: Constituir la Comissió Especial de Comptes, éssent les seves funcions
l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític, que
aquests hauran de designar.
Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament
d’aquests”.

4.- Creació i composició de la Comissió Informativa
General

Es dóna lectura de la següent proposta que s’aprova per unanimitat:
“De conformitat amb l’article 20 de la Llei de Bases de Règim Local de 1985,
segons el nou redactat fet per la Llei 11/99, i vist el que disposa l’article 57 de la
Llei Municipal Catalana i el 123 del ROF, es proposa als reunits:
Primer: Crear la Comissió Informativa General essent les seves funcions
l’examen, estudi i informe o consulta dels assumptes que han d’esser sotmesos
a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Comissió
de Govern i els regidors que tinguin delegacions.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític que
aquests hauran de designar.

Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament
d’aquests”.

5.- Proposta d’acord sobre nomenament de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert en l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic, i als efectes d’anomenar els representants de la Corporació en els
organs col.legiats, es proposa als reunits el següent:
Primer: Designar el Sr. Alcalde com a representant de la Corporació en tots els
organismes col·legiats en què ha d’estar representat l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: Designar a la regidora d’Educació, la Sra. Montserrat Piqué Clemente,
com a representant de la Corporació en els diversos consells escolars dels
centres, així com en qualsevol organisme directament relacionat amb
l’educació”.
El regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup s’abstindrà
per coherència amb les proppassades intervencions sobre aquest tema.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU i IPA-FPM, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

6.- Proposta d’acord de nomenament del Tresorer
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 61 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals, que estableix que l’ordenació del pagament és l’acte
mitjançant el qual l’ordenador de pagaments expedeix la corresponent ordre de
pagament contra la Tresoreria de l’Entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d’aquesta
funció de Tresoreria, com encarregat de realitzar materialment els pagaments,
a més de les altres funcions que recull l’article 177 de la llei 39/88 reguladora
de les Hisendes Locals, i davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda
a un funcionari i la urgència de la designació del Tresorer.
Es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Nomenar al Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca, com a Tresorer de
l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: Rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança, fent-se responsables
sòlidariament del resultat de la gestió els restants membres de la Corporació.
Quart: En quant a les seves funcions estarà a tot el que preveu l’article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals”.
Els regidors, Sr. Josep Maria Doblas i Francesc Torres, en representació dels
grups d’IPA-FPM i del PSC, respectivament; fan constar el seu vot en contra
atès que en l’acord tercer sobre l’exempció de fiança no volen fer-se
responsables de l’actuació del Tresorer considerant que, en tot cas, haurien de
respondre els membres de la Junta de Govern.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

7.- Règim indemnitzatori membres corporatius
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist el que disposen els articles 75 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i 13 del RD 2568/9186 de 28 de novembre, i a l’efecte de fixar
el règim d’indemnitzacions als membres de la Corporació per dedicació, per
l’activitat duta a terme a l’Ajuntament, vistos els crèdits pressupostaris
existents, es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Fixar les següents indemnitzacions per raó del servei, en funció de les
delegacions conferides i de la seva dedicació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Alcalde: 1.780 euros mensuals bruts.
Sr. 1r. Tinent d’Alcalde: 657 euros mensuals bruts.
Sr. 2n. Tinent d’Alcalde: 657 euros mensuals bruts.
Sr. 3r. Tinent d’Alcalde: 657 euros mensuals bruts.
Sr. 4t. Tinent d’Alcalde: 657 euros mensuals bruts.
Regidors delegats: 553 euros mensuals bruts.
Igualment, els portaveus percebran la quantitat de 139 euros mensuals
com a indemnització de les seves funcions.

Segon: Establir la quantitat de 43 euros per l’assistència a Plens ».
El regidor Sr. Josep Ramon Olivart proposa afegir una indemnització de 60
euros mensuals per al regidor d’Obres i Serveis, Sr. Josep Gòdia.
El regidor Sr. Josep Maria Doblas considera que enlloc d’indemnitzacions
haurien de ser retribucions, estimant que el tema de les indemnitzacions és
solament per el·ludir el control públic.
El regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si els tinents d’Alcalde, a
més a més de cobrar les indemnitzacions per aquest càrrec, cobraran també
per delegacions. El Sr. Josep Ramon Olivart diu que solament cobraran les
indemnitzacions per ser tinents d’Alcalde. El mateix regidor del PSC, pregunta
acte seguit, si el Sr. Alcalde cobrarà per dedicació exclussiva. El Sr. Alcalde li
contesta que percebrà una indemnització, si bé la seva dedicació és
pràcticament exclussiva. Per acabar, el regidor del PSC, Sr. Francesc Torres,
considera -al seu criteri- que és llastimós que s’incrementi un 35% la
indemnització de l’Alcaldia i solament un 15% la de la resta dels altres
membres de la Junta de Govern, manifestant que per tots aquests motius els
regidors del seu grup votaran en contra.

El regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas i el del PSC, Sr. Francesc
Torres, fan constar que la indemnització fixada per ser portaveus s’aboni al seu
grup polític per a les despeses de funcionament que ells considerin.
El regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, matisa que la indemnització
sempre és de caire personal. Insisteixen els regidors abans referenciats que
donaran el número de compte corrent del seu grup polític.
El regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart pren la paraula i, contestant les
anterior declaracions, diu que la indemnització del Sr. Alcalde és molt inferior a
la fixada orientativament per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
de Municipis de Catalunya per als alcaldes de poblacions com la d’Almacelles.
Esmenta a tall d’exemple, el cas de l’alcalde de Mollerussa, que cobrarà al
voltant de 3.833 euros al mes.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

8.- Designació dels portaveus
Es dóna lectura a la següent proposta per assabentar als reunits:
“Es dóna compte de la designació de portaveus dels diferents grups polítics
que formen l’Ajuntament en els següents termes.
De conformitat amb l’establert en l’article 48 de la llei 8/1987 Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i article 25 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic RD 2568/1986 de 28 de novembre es dóna
compte de la constitució dels següents grups polítics així com dels seus
integrants i portaveus:
Per CiU

Sr. JOSEP R. OLIVART VILASECA

Per PSC

Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ

Per IPA-FPM

Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA

9.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions de la
Junta de Govern
Es dóna lectura del següent decret d’Alcaldia, que els reunits ratifiquen:

“DECRET NÚM. 149/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
De conformitat amb l’article 46 del vigent Texte Refòs de les Disposicions
Legals Vigents amb matèria de Règim Local i art. 112 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i art.
96 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local
RESOLC,
Primer: Fixar el dimarts de cada setmana a les 21 hores per la celebració de
les sessions ordinàries de la Junta de Govern; les sessions extraordinàries i les
urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin convocades per aquesta
Alcaldia.
Segon: Donar compte al Ple del present decret a efectes de la seva ratificació”.

10.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre
nomenament dels membres que conformaran la Junta
de Govern
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 150/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:

SOBRE NOMENAMENT MEMBRES JUNTES DE GOVERN
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se
constituït la Corporació en sessió extraordinària del dia 16 de juny de 2007.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85, de
2 d’abril; i 35.2.d) del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,i 52 de la leli
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Nomenar membres de la Junta de Govern els següents regidors:
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
2.- Correspondrà a la Junta de Govern, així integrada, i sota la presidència de
l’Alcaldia, l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les seves
atribucions, i també les que li delegui qualsevol òrgan municipal o
expressament li atribueixin les lleis.
3.- Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectuïn
l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
4.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits, en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
5.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
6.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució.”

11.- Donar compte dels decrets sobre el nomenament
de les Tinències d’Alcaldia
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 151/07

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 16 de juny de 2007.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril;
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 53 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els següents regidors:

1ª. Tinència d’Alcaldia
2ª. Tinència d’Alcaldia

SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA

3ª. Tinència d’Alcaldia
4ª. Tinència d’Alcaldia

SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL

2.- Notificar aquesta resolució a les quatre persones designades per tal que
efectuin l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
3.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
4.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri.
5.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució.”

12.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre les
delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors de l’Equip de
Govern

Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 156/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 16 de juny de 2007.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43,
44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15
d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indica:

Servei Municipal:
EDUCACIÓ, BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANITAT
Regidora delegada:
Sra. Montserrat Piqué Clemente

EDUCACIÓ, BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANITAT:
. Salut Pública
. Assistència Social
. 3a. edat
. Serveis Socials
. Seguiment i control d’abastament d’aigua potable
. Informació i relacions socials
. Patronat Municipal d’Avis
. Campanyes periòdiques de desratització i desinfecció
. Higiene pública
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquests aspectes

EDUCACIÓ:

. Guarderies
. Escoles Bressol municipals
. Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis complementaris
. Ajuts i foment de l’ensenyament
. Activitats relacionades amb aquesta àrea
. Institut Municipal d’Educació

Servei Municipal:
URBANISME
L’Alcalde convocarà oportunament a Junta als quatre tinents d’Alcalde, i als
tècnics que consideri oportuns, a fi que l’informin sobre aquesta àrea.

URBANISME:
. Llicències d’obres
. Llicències d’obertura d’establiments
. Instruments d’ordenació urbanística
. Activitats industrials
. Vivenda
. Patrimoni
. Expropiació
. Permuta
. Venda de béns
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
FESTES I JOVENTUT
Regidor Delegat:
Sr. José Antonio Conte Giral

FESTES:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Festes locals, concursos i exposicions, premis literaris, trofeus i altres
activitats similars
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

JOVENTUT:
. Oficina d’Informació Juvenil “El Cau”
. Informació i coordinació amb els diferents grups juvenils
. Concursos, premis, conferències, cursos i altres celebracions en matèria de joventut
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

Servei Municipal:
OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS, SERVEIS, AGRICULTURA,
RAMADERIA I XARXES VIÀRIES RURALS
Regidor Delegat:
Sr. Josep Gòdia Visa
OBRES I SERVEIS PÚBLICS, PARCS I JARDINS:
. Aigües potables i clavegueram
. Places, parcs i jardins
. Escorxador i mercat
. Cementiri
. Recollida d’escombraries
. Neteja viària
. Transport públic
. Enllumenat públic
. Personal de servei
. Piscines
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

XARXA VIÀRIA RURAL:
. Inspecció i vigilància camins rurals
. Planificació, projecció, construcció, conservació, ús i explotació dels
camins.
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

AGRICULTURA I RAMADERIA:
. Activitats ramaderes i agràries
. Protecció i millora medi ambient
. Repoblació forestal
. Relacions amb els diversos grups ramaders
. Informació i relacions amb les diferents entitats agràries
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
CULTURA
Regidora Delegada:
Sr. Montse Noró Montraveta
CULTURA:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Foment de les tradicions catalanes
. Gestió del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”
. Concursos i exposicions, premis literaris, trofeus, altres celebracions culturals
. Informació relacionada amb diferents entitats culturals
. Transferències a entitats que col.laboren pel foment d’aquestes activitats
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
COMERÇ, INDÚSTRIA I FIRES
Regidor Delegat:
Sr. Josep Ramon Mascarilla Arnó
COMERÇ I INDÚSTRIA:
. Foment de l’associonisme comercial
. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit industrial i comercial
de la vila
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

FIRES:
. Promoció i consolidació de la Fira d’Almacelles (FIDAL)
. Promoció i consolidació de la Fira de l’Aigua
. Promoció i consolidació de la fira del Mercat de la Rebaixa
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

Servei Municipal:
ESPORTS
Regidors Delegats:
Sra. Montse Noró Montraveta
Sr. Josep Ramon Mascarilla Arnó
ESPORTS:
. Patronat Municipal d’Esports
. Instal·lacions esportives de tot tipus, camps de futbol, poliesportiu, informació
relacionada amb les diferents entitats esportives.
. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports.
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea.

Servei Municipal:
HISENDA, RECURSOS HUMANS I NOVES TECNOLOGIES
Regidor Delegat:
Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca
HISENDA:
. Pressupost i execució de crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost

RECURSOS HUMANS:
. Contractació personal laboral de l’Ajuntament
. Creació noves places laborals a l’Ajuntament
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

NOVES TECNOLOGIES:
. Foment de noves tecnologies en tots els estaments de la població
. Facilitar la instal·lació i incorporació de nous instruments que facilitin la posada
en marxa d’aquestes noves tecnologies

. Familiaritzar i facilitar l’accés a Internet de tots els almacellencs
. Posar al dia la pàgina d’Internet local
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
ASSUMPTES RELACIONATS AMB EL NUCLI DE LA SAIRA
Regidora delegada:
Sra. Montse Noró Montraveta
NUCLI AGREGAT DE LA SAIRA:
. Tota mena d’estudis i propostes en relació al nucli agregat de la Saira, per tal
d’atendre els interessos i serveis dels seus vilatans en aquesta porció del territori.

2.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclussió de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
3.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que
efectuin, si fa el cas, l’acceptació dels esmentats càrrecs.
4.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es
celebri.
5.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de
la present resolució”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si no hi ha delegat en
Urbanisme. El Sr. Alcalde contesta dient que els temes d’aquesta àrea es
tractaran conjuntament per part dels cinc membres de l’Equip de Govern.
El mateix regidor assenyala que ha comprovat que hi ha dos regidors que
tenen la mateixa delegació en matèria d’Esports. El Sr. Alcalde contesta que
ambdós seran delegats en aquesta àrea.

13.- Donar compte del del Decret d’Alcaldia sobre
delegació d’atribucions de les Juntes de Govern
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 152/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 16 de juny de 2007.
De conformitat amb l’article 21-2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local de 2 d’abril de 1985, i article 51 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i
de Règim Local de Catalunya, tinc a bé delegar en la Junta de Govern les
següents atribucions:
a) Concessió de llicències d’obres majors.
b) Concessió de llicències per establiments sotmesos al Reglament
d’Espectacles Públics.
c) Declaració de ruina d’immobles.
d) Execució d’obres per mantenir l’ornament, i salubritat d’immobles particulars.
e) Resolució expedients infraccions de disciplina urbanística.
f) Aprovació certificacions d’obres.
g) Recepció definitiva d’obres.
h) Autorització ocupació del domini públic afectat a l’ús públic de quioscs,
taules i similars.
i) Autorització de la utilització temporal de béns municipals.
j) La contractació i concessió d’obres, serveis i subministres, assenyalats a
l’article 21.1.1) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i les que tinguin una durada no
superior a un any o no exigeixin crèdits superiors al consignat en el pressupost
anual, que excedeixin de la quantia prevista en aquest article.

k) Emissió d’informes en expedients d’indústries subjectes al Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
l) Aprovació matrícules de contribuients per diferents impostos i taxes
municipals, així com les altes i baixes en els mateixos i resolució de
reclamacions per errors materials, aritmètics o de fet.
ll) Reconeixement i liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de
despeses legalment adquirits.
m) Concerts de caràcter fiscal.
n) Aprovació liquidació del Pressupost Ordinari.
o) Actualització renda d’immobles arrendats per l’Ajuntament a particulars.
p) Concessió de subvencions la consignació de les quals figuri en el
Pressupost.
q) Declaració de situacions administratives de funcionaris i personal laboral
fixe, excepte separació del servei.
r) Concessió fraccionament de pagament de liquidacions practicades per
impostos o taxes als contribuents.
s) Aprovació concursos i campanyes de caràcter cultural, esportiu, joventut,
tercera edat i calendari escolar.
t) Contractació personal laboral de durada determinada per executar treballs
que no puguin ésser atesos per personal laboral fixe, d’acord amb els
procediments de selecció determinats, en el seu cas, en les bases aprovades
pel Ple.
Malgrat això, aquesta Alcaldia podrà resoldre sobre qualsevol assumpte
comprès en les delegacions decretades, sempre que els estimi procedents.”

14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre la
presidència de la Comissió de Comptes
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:

“DECRET NÚM. 153/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 16 de juny de 2007.
De conformitat amb l’establert en els articles 51.c, 51.3, 54.1 de la llei 8/1987
de 15 d’abril municipal i de règim local de Catalunya que estableix la possibilitat
de l’Alcaldia de delegar les atribucions de convocar i presidir les sessions dels
diferents organs municipals les sessions del Ple i de la Comissió de Govern
RESOLC,
Primer: Delegar la Presidència de la Comissió de Comptes en el següent
membre de la Junta de Govern:
Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca.
Segon: Donar trasllat del present decret al Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca
als efectes oportuns”.

15.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre el nomenament del Tresorer del
Patronat municipal d’Esports
Es dóna lectura a la següent proposta, a fi que es ratifiqui el Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 154/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS

Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funciones que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 8è. del capítol II dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Esports, sobre el Tresorer que serà l'Interventor o funcionari que
delegui.
Atès que el secretari de l'Ajuntament, du a terme les funcions d'Interventor, i
davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un funcionari i la
urgència de la designació de Tresorer
RESOLC,
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Esports al regidor Sr.
Josep Ramon Olivart Vilaseca.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, a l’igual que el portaveu del grup
d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesten que el seu vot serà en contra
per les mateixes raons exposades en el punt sisè.
Sotmesa la ratificació del Decret a votació, aquest s’aprova amb 7 vots a favor
dels regidors de CiU i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

16.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre el nomenament del Tresorer del

Patronat de la Residència Municipal d’Avis “Mn.
Alexandre Pedra”
Es dóna lectura a la següent proposta, a fi que es ratifiqui el Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 155/07
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'AVIS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funcions que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 17è. del capítol IV dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Avis, sobre el Tresorer que serà designat entre els membres de la
Comissió de Govern
RESOLC,
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Avis al regidor Sr. Josep
Ramon Olivart Vilaseca.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, a l’igual que el portaveu del grup
d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesten que el seu vot serà en contra
per les mateixes raons exposades en el punt anterior.
Sotmesa la ratificació del Decret a votació, aquest s’aprova amb 7 vots a favor
dels regidors de CiU i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

Acte seguit es propasa incloure com a assumptes d’urgència els que a
continuació es detallaran. Els reunits aproven la urgencia.

17.- Assumptes d’urgència:
17.- (a) Aprovació del Text Refòs del Pla Parcial del
sector núm. 8 del POUM, seguint els requeriments dels
SSTT
d’Urbanisme,
que
serà
qui
l’aprovarà
definitivament
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el Ple de la Corporació, de data 29 de desembre de 2006, es va
procedir a l’aprovació inicial del Pla Parcial i l’estudi ambiental del sector 8
d’Almacelles.
Atès que es procedí a la publicació d’edictes al BOP núm. 6, de data 11 de
gener de 2006 i als diaris de més tiratge de la província (Segre, de data 9 de
gener de 2007 i La Mañana, de 10 de gener de 2007), així com en el Tauler
d’anuncis i en les guixetes municipals, esdevenint aprovació provisional si se
certificava la manca d’al·legacions al projecte.
Vista la resolució dels SSTT d’urbanisme de Lleida, de data 7 de juny, en el
què demanava la incoporació de les diferents esmenes i la confecció d’un Text
Refòs, suspenent interinament la tramitació.
Vist el que disposa l’article 83 i següents del DL 1/2005, de 26 de juliol, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el Text Refòs del Pla Parcial número 8 d’Almacelles, de data
juliol de 2007, i número de registre d’entrada 717/07, redactat per l’arquitecte
superior Sr. XAVIER GUERRA LÓPEZ; amb els annexes de l’estudi ambiental i
de mobilitat.

Segon: Trametre l’expedient als SSTT d’Urbanisme per a la seva aprovació
definitiva, si s’escau i la seva ulterior publicació al DOGC”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas i el portaveu del PSC, Sr.
Francesc Torres, manifesten que votaran en contra per coherencia amb les
anteriors intervencions sobre acords relacionats amb aquest expedient.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si el propietari del sector 8
que s’havia compromés a aportar 900.000 euros ja ho ha fet. El Sr. Alcalde
manifesta que l’aportació està condicionada al fet que aconseguissim el 100%
de la propietat del sector, cosa que –fins ara- sembla que no s’ha operat.
Sotmesa la proposta a votaciaquesta s’aprova per 7 vots a favor dels regidors
de CiU i 6 en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

17.- (b) Adjudicació de la venda d’un habitatge situat al
C/ del Dr. Lluís de Despujol, 7 (parcel.la 12) a favor del
Sr. Joan Olivart Casañé
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
I.- Acord prés en el Ple, de data 25 d’abril de 2002, on es va resoldre el
següent:
“Es dóna compte de l’expedient instruït en el seu dia per l’adjudicació i venda
de 82 cases de protecció oficial anomenades “Cases Barates” i que data del 16
de març de 1954, així com de la posterior resolució de Ple, de data 9 d’agost de
1990, en què es ratificava aquesta adjudicació:
“Atès que l’Ajuntament, a la finca de la seva propietat que figura inscrita en el
Registre de la Propietat de Lleida, Llibre 18 d’Almacelles, Foli 206, Finca
número 2372 triplicat, inscripció quarta, té declarada l’obra nova consistent en
la construcció dels edificis següents:
Els 18 habitatges de primera categoria es distribueixen en divuit de dues
plantes, aparellades de dos en dos, i compostes de sala-menjador, sis
dormitoris, cuina, rebedor, sala de bany, lavabo i rebost.

Vint-i-sis habitatges de segona categoria, també en cases de dues plantes,
aparellades de dos en dos i que consten de porxo, rebedor, menjador, un
dormitori i cuina amb rebost en la planta baixa i tres dormitoris, lavabo amb
dutxa i habitació polivalent en el primer pis.
Trenta-vuit habitatges de tercera categoria que es desenvolupen en habitatges
d’una planta compostes de porxo d’entrada, vestíbul amb estança, menjador,
cuina, tres dormitoris, rebost i lavabo”.
Atès que la valoració de la construcció es va efectuar en la quantitat de
10.435.850,37 Ptes., segons expedient instruït per la qualificació dels
habitatges de Protecció Oficial, davant l’Institut Nacional de la Vivenda,
expedient L-72-3712, si bé l’operació –amb l’interès dels préstecs concedits fins
a l’any 2015- ascendeix a la quantitat de 12.608.824,10 Ptes.
Atès que l’esmentada quantitat ha esta íntegrament pagada pels compradors –
excepte en allò que es refereix a l’amortització pendent, la qual ha estat
ingressada al compte especial en aquests darrers dies- i que no ha suposat ni
suposarà de cap manera cap despesa per l’Ajuntament.
Atès que fins i tot els propietaris abonaran les despeses de cancel·lació de
l’hipoteca existent i de la segregació de les 82 parcel·les.
Atès que procedeix reconéixer com a finalitzada i acabada la gestió municipal i
en conseqüència segregar les 82 parcel·les amb l’inclusió de l’obra nova feta
en cadascuna per –posteriorment- entregar l’escriptura pública.
Atesos els informes de l’Arquitecte municipal i del secretari de la Corporació,
aquesta, per unanimitat, la qual cosa suposa majoria absoluta tant de fet com
de dret, acorda:
Primer: Donar per acabada la gestió municipal de les anomenades “Cases
Barates”.
Segon: Procedir a la segregació de les 82 parcel·les amb la inclusió i
descripció de l’obra nova feta en cadascuna de les parcel·les, facultant
expressament a l’Alcaldia per atorgar escriptura pública corresponent.
Tercer: Ratificar les compra-vendes efectuades el 13 de maig de 1956,
facultant a l’Alcaldia per signar les escriptures públiques davant el Notari a qui
per tothom correspongui, a favor dels titulars següents:”
II.- Adjudicació de parcel.la:

L’acord que hem trancrit en el punt I recull una relació de parcel·les numerades
amb designació de l’adjudicatari respectiu, entre les quals hi figura el següent
detall:
“Parcel·la 12 ……………………….. adjudicada a Joan Olivart Casañé”
III.- El Ple, de data 25 d’abril de 2002, resol atorgar escriptura pública en
favor del Sr. Joan Olivart:
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Olivart Casañé, en la què sol·licita
que se li adjudiqui davant de notari la segregació de la parcel·la 12,
conjuntament amb la declaració d’obra nova de l’habitatge allí construït,
corresponent a l’habitatge ubicat al C/ del Dr. Lluís de Despujol, 7 i, en
definitiva la venda de parcel·la i edificació ratificant l’efectuada davant de
l’Ajuntament el 13 de maig de 1956, segons consta en l’acord del Ple transcrit,
de data 9 d’agost de 1990.
Atès que es comprova que també declara en l’instància el Sr. Olivart que es farà
càrrec de les despeses notarials, registrals, de cancel·lació d’hipoteca i si fós
precís, de l’amortització pendent en el cas que no hagués estat ingressada en el
seu moment, per unanimitat s’acorda ratificar l’acord del Ple referenciat de data 9
d’agost de 1990 i delegar novament al Sr. Alcalde per signar l’escriptura de
compra-venda de la parcel·la número 12 i de l’habitatge construït en aquesta,
ubicat al C/ del Dr. Lluís de Despujol, 7, corresponent a un habitatge de primera
categoria, descrit en l’esmentat acord.
Requerir a l’interessat a fi que ingressi en la caixa de la Corporació, prèviament
a l’atorgament de l’escriptura, la quantitat corresponent a les despeses abans
esmentades, en concepte de dipòsit o provisió de fons prèvia per tal d’anticipar
les despeses de l’esmentada adjudicació.
Un cop sotmés a votació, s’aprova per unanimitat dels regidors assistents”.
RESOLUCIÓ QUE ES PROPOSA AL PLE
Atès que en l’esmentat acord, quedava per completar diferents extrems, es
passen a detallar seguidament:
1.- Descripció de la total parcel.la municipal, on es construiren les vivendes
socials
2.- Règim Jurídic de les vivendes
3.- Descripció de la parcel.la i de l’edificació que se li adjudica al Sr. Joan
Olivart

4.- Valoració de l’import a abonar per aquest en concepte d’amortització
d’hipoteca i interessos.
1.- Descripció:
L’habitatge descrit en l’acord del Ple, de data 9 d’agost de 1990 adjudicat com a
parcel.la 12 al Sr. Joan Olivart Casañé; es procedeix a la seva transcripció de la
forma següent:
“(...) La parcel.la propietat de l’Ajuntament es una porció de terreny solar
situada al terme d’Almacelles, partida del Camí de Lleida, de superfície 30.173
m2 i 25 dm2, sobre la qual existeixen construïdes les següents edificacions:
•

18 vivendes de 1ª categoria, distribuïdes en 18 cases de dues plantes
aparellades de dos en dos, i compostes de sala-menjador, sis dormitoris,
cuina, rebedor, bany, lavabo i rebost”.

A continuació es descriuen les vivendes de segona i tercera categoria que no
afecten a la del Sr. Joan Olivart.
Títol: La parcel.la total més les obres noves ja inscrites pertanyen a
l’Ajuntament d’Almacelles, en virtud de l’escriptura de compra i segregació amb
posterior declaració d’obra nova autoritzada pel que fou notari de Lleida, en
Jesús Iribas, el 18 de gener de 1957.
Inscripció: Llibre 18 d’Almacelles, foli 121, finca 2.327, lliure de càrregues.

2.- Règim Jurídic:
Beneficis i limitacions: El conjunt de les vivendes esmentades va obtenir la
qualificació de vivendes de renda limitada del segon grup o “Cases Barates”,
segons cèdul.la de qualificació definitiva, de data 6 de desembre de 1965,
recaiguda en expedient L-72-3712.
Segons consta en l’acord del Ple, de data 9 d’agost de 1990, la destinació
d’aquestes vivendes és el de llur adjudicació i venda, d’acord amb la legislació
que va emparar la seva construcció , l’adjudicació de la qual, ja va tenir lloc
mitjançant documentació administrativa sotscrita en data 13 de maig de 1956.
I un cop foren satisfetes per llurs adjudicataris o compradors la totalitat del preu
de l’adjudicació, procedeix l’otorgament de les escriptures públiques

corresponents de compra-venda i, com a tràmit previ, és precís individualitzar
registralment cada parcel.la i les cases respectives.

3.- Descripció de la parcel.la i de l’edificació que se li adjudica al Sr. Joan
Olivart
Que a fi de complimentar la finalitat anteriorment assenyalada, l’Ajuntament
d’Almacelles segrega de la finca descrita en l’exposició de l’escriptura, per tal
que es constitueixi predi nou i independent, tal com es descriu a continuació:
“Parcel.la assenyalada amb el número 7 del carrer del Dr. Lluís de Despujol de
la localitat d’Almacelles. Ocupa una superfície de 272 m2 i 72 dm2. En el seu
interior existeix bastit un edifici destinat a habitatge, que consta de dues
plantes, distribuïdes en rebedor, menjador, sis habitacions, cuina, bany, lavabo
i rebost. La planta baixa ocupa una superfície de 166 m2, i la primera planta de
138 m2. Tot limita: a la dreta entrant, en línia de 18,22 metres amb la parcel.la
que se li adjudicà a Rosa Roset Escrivà; al fons, en línia recta de 14,98 metres,
amb la parcel.la que se li adjudicà a Francesc Xavier Bisart Baltasar; a
l’esquerra, en línia de 18,16 metres, amb la parcel.la que se li adjusicà a na
Josefina Pollina Molet; i just al front, amb el carrer on està situada”.

4.- Valoració de l’import a abonar per aquest en concepte d’amortització
d’hipoteca i interessos
Es valora en 2.520,03 euros la quantitat a abonar per l’adjudicatari en concepte
d’amortització d’hipoteca i interessos, a l’igual que ho varen fer la resta
d’adjudicataris l’any 1990. Aquesta quantitat resulta d’actualitzar l’import
originari de l’any 1990 amb l’increment acumulat de l’IPC d’aquests darrers
anys.
Es delegarà al Sr. Alcalde, la signatura dels documents necessaris per a la
seva posterior tramitació”.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors.

17.- (c) Moció en contra de l’abocador de RSU de
Gimenells-el Pla de la Font
Es dóna lectura de la següent moció que presenta l’Equip de Govern:

“L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles, en aplicació dels articles 91,
paràgraf 4 i 97 del ROF, presenta per a la seva inclusió i debat en el Ple
extraordinari d’aquesta Corporació la següent MOCIÓ:
Considerant l’existència del projecte d’abocador de residus sòlids urbans que
l’empresa Xaviker, SL d’Almacelles pretèn ubicar en el paratge conegut com a
Vall de Camarasa, dins el terme municipal de Gimenells i el Pla de la Font, i
que la instal·lació d’aquest tipus d’instal·lacions poden ocasionar perjudicis
irreparables no solament per al municipi que l’acull sinó per a totes les
poblacions limítrofs i la resta de la comarca, més encara, en quant aquest tipus
d’abocador es programa fer en zones on existeixen aqüífers les aigües dels
quals serveixen tant per a finalitats agrícoles com per al consum humà, aqüífers
que podrien ser greument contaminats pels efectes del materials tòxics i
perillosos dipositats.
Atès, que l’esmentat projecte preveu que l’esmentat abocador contempli una
planta de triatge, compostatge i un abocador pròpiament dit destinats al
tractament de residus sòlids urbans amb una capacitat per a una població al
voltant de dos milions de persones, fet que hipotecaria el futur de les nostres
poblacions, en tractar-se d’una infraestructura del tot inapropiada,
desproporcionada i que estaria situada al bell mig d’una comarca rica en espais
naturals a preservar i d’una zona vitivinícola i frutícola que dóna un valor afegit
a l’economia d’aquesta contrada.
Així doncs, i entenent que en la nostra comarca ja es disposa de les
instal·lacions adients, apropiades i suficients per tractar els nostres residus,
sense menystenir el medi ambient, la salut i l’economia dels pobles de la zona,
se sotmet al Ple d’aquesta Corporació els següents acords:
Primer: Que l’Ajuntament d’Almacelles rebutja la instal·lació de l’esmentat
abocador de RSU, projectat per l’empresa Xaviker, SL que es pretèn construir
dins el terme de Gimenells i el Pla de la Font.
Segon: Que l’Ajuntament d’Almacelles dóna ple suport a les campanyes
cíviques, populars i ciutadanes per tal que no s’instal·li a les nostre terres cap
indústria de tractament de residus en contra de la voluntat dels seus
ajuntaments.
Tercer: Que l’Ajuntament d’Almacelles sol·liciti al Dep. de Medi Ambient que no
autoritzi la instal·lació de l’esmentat abocador de RSU, sense el previ consens
dels ajuntaments de Lleida, EMD de Sucs, el Pla de la Font, Raimat,
l’Ajuntament de Gimenells, el Consell Comarcal del Segrià i la Diputació de
Lleida.

Quart: Notificar aquest acord als ajuntaments de Lleida, EMD de Sucs, el Pla
de la Font, Raimat, l’Ajuntament de Gimenells i els departaments de Medi
Ambient i de Governació de la Generalitat de Catalunya”.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que aquest
tema és solament un muntatge i que no aporta cap solució mediambiental. En
aquest sentit, aquest regidor vol fer les següents manifestacions:
•
•
•
•
•

•

•

Que solament la va fer servir l’Alcalde de Gimenells per guanyar les
darreres eleccions per majoria.
Que suposa molt poca ètica tot el que es defensa, ja que l’activitat
sol·licitada a l’Ajuntament de Gimenells és del tot compatible amb
l’actual planejament d’aquella població.
Que no es pot acceptar els insults a la directora general de la Generalitat
per part de la Plataforma, quan ella no ha intervingut per a res en aquest
tema.
Que no està d’acord amb les exposicions fetes per l’Alcaldia sobre
l’abocador, atès que es tracta solament d’una planta de tractament de
residus urbans.
Que, a diferència del que passa actualment, quan el Sr. Alcalde era
membre del Consell Comarcal, no es va fer cap campanya respecte a
l’abocador de Montoliu. Tampoc s’ha fet cap manifestació respecte a les
plantes de Puigverd, Rosselló i Torrefarrera, gestionades pel govern de
CiU.
Finalment, considera que la capacitat de tractament de brossa de la
planta que es pretén instal·lar és de 500.000 m3, mentre que el que
necesita l’àrea de Barcelona per al seu tractament solament es podria
solventar amb una planta de 7.000.000 de m3. Per tant, no té cap sentit
dir que la brossa de les rodalies de Barcelona es tractarà a la planta de
les rodalies de Gimenells.
Que des de fa 20 anys, Iniciativa per Almacelles s’ha oposat a que es
portin a terme instal·lacions que afectin el medi ambient, si es fan
incorrectament, com va ser –per exemple- el tema de Vallmanya.

Per tots aquests motius, els regidors d’IPA-FPM s’abstindran en la votació
d’aquesta moció per considerar-la tendenciosa.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Doblas dient que la planta de Montoliu es va fer
amb el consens de tots els ajuntaments afectats i que, d’altra banda, ell encara
no era regidor del Consell Comarcal. Pel que fa als residus, aquesta planta de
Montoliu només tractava els residus de la comarca del Segrià.
Pel que fa a l’abocador de runa de Torrefarrera, el Sr. Alcalde diu que
igualment es va instal·lar de forma consensuada amb tots els municipis veïns, a

l’igual que també s’hauria de fer ara. Pel que fa a les esmentades intervencions
de l’Alcaldia en temes de Medi Ambient, vol fer notar que des de fa anys s’ha
interessat personalment en aquests assumptes executant la reforestació de 20
Km2 del terme, tirar endavant amb el projecte de recuperació de la Clamor o la
clausura d’abocadors incontrolats –en aquest sentit vol agrair els ajuts de la
Generalitat, i concretament del Departament de Medi Ambient-.
El regidor Sr. Josep Maria Doblas es reitera en les seves manifestacions
realitzades.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup ha
presentat una moció en contra de l’abocador, demanant que es llegeixi. El Sr.
Alcalde considera que aquesta moció no té el caràcter de tal, ja que calia
presentar-la abans de convocar el Ple. Ordena, a més, que el Sr. Secretari
informi sobre la seva legalitat.
El Secretari manifesta que l’escrit del PSC té la naturalesa d’esmena a la moció
de l’Equip de Govern (art. 97.5 del ROF), donat que el tema ja està inclòs en
l’Ordre del Dia.
Acte seguit, el mateix regidor, prega que s’inclogui el seu escrit com una
esmena. El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, proposa acceptar
solament l’afegit a la proposta dels punts primer i tercer de l’escrit presentat pel
PSC. El portaveu del PSC accepta l’oferta i manifesta que el seu grup votarà a
favor de la proposta esmenada.
“Punt 1r. de la moció presentada pel grup del PSC, que s’incorporarà a la
moció de l’Ordre del Dia: Recolzar totes les al·legacions presentades per la
Plataforma “Segrià Net”, en relació al projecte d’abocador citat, assumint-les
com a pròpies.
Punt 3r.: Declarar el complex de valorització i eliminació de residus al municipi
de Gimenells i el Pla de la Font, a la partida coneguda com la Vall de
Camarasa, com a activitat no considerada d’interès públic”.

Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprova per 11 vots a favor dels
regidors de CiU i PSC, i 2 abstencions del grup d’IPA-FPM.

17.- (d) Venda per procediment negociat sense
publicitat de la finca patrimonial de propis, situada en
l’àmbit del Camí de Sucs, dins el sector 6 del POUM.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el Ple, de data 1 de març de 2007, va declarar deserta l’adjudicació
per procediment negociat sense publicitat de la venda d’una finca municipal
situada en l’àmbit del Camí de Sucs, sector 6 del POUM en tràmit d’aprovació
definitiva.
Atès que en el Pressupost de 2007, aprovat inicialment, preveu com a
ingressos per nodrir les inversions els procedents de la venda de la finca
esmentada.
Atès que, com a conseqüència que el POUM està aprovat definitivament amb
data 7 de juny de 2007 i que, en ell es preveu que durant el primer semestre
de la seva vigència l’Ajuntament gestionarà per cooperació el sector 6, de la
qual forma part la finca de referència.
Atès que per decret de l’alcaldia de data 110/07, de data 21 de maig de 2007,
s’ ha aprovat l’avanç del Pla Parcial del sector 6 de cara a aconseguir finalment
la urbanització del sector.
Atès que després del darrer expedient de venda que ha resultat desert s’han
rebut algunes peticions d’interessats en la compra que condicionen l’adquisició
al fet de que es gestioni d’immediat la urbanització del sector 6.
Atès que el Pressupost de 2007 disposa d’una partida consignant la despesa
necessària per fer front al pagament de la redacció del Pla Parcial del sector
número 6, que s’encarrega en Junta de Govern.
Atès que en el Text Refòs del POUM aprovat definitivament s’ha fixat l’àmbit
del sector 6, reduint les seves dimensions, fet que farà més àgil la gestió i més
rendible a curt termini la inversió realitzada en aquesta finca.
Ates que, a petició del Departament de Governació, s’ha realitzat un nou
informe tècnic de valoració de la finca amb data 18 de juny de 2007, d’acord
amb el nou aprofitament del Poum, per import de 991.768,93 €, si bé es
considera que cal que el tipus de licitació sigui el de 1.000.000 €, tal com fins
ara, per seguir el preu real de venda de finques de l’entorn.

Vistos l’informe de Secrertaria i els articles 42 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals i l’article 141.a i 92 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques 2/2000, l’article 137.4 de la Ley del Patrimonio de
las Adminsitraciones Publicas, de 3 de novembre de 2003, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar la venda per procediment negociat sense publicitat de la finca
patrimonial municipal que es dirà, ubicada en l’àmbit del Camí de Sucs, sector
6 del Poum, pel mateix preu anterior d’1 milió d’euros.
Segon: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars, que regiran
la venda per procediment negociat.
Tercer: Per salvar mínimament la concurrència de les ofertes, després
d’obtenir l’informe preceptiu del Departament de Governació, es convocarà als
possibles licitadors a fi de que un termini de 10 dies presentin les seves ofertes,
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives obrants en l’expedient.
La publicació convocant als licitadors es farà mitjançant edicte inserit en un dels
diaris de més tiratge de la província i en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament.
DESCRIPCIO DE LA FINCA:
Porció segregada: parcel·la en el sòl rústec, ara en sòl urbanitzable delimitat dins el
sector 6 del POM , aprovat de superfície 6.655 metres quadrats, de forma molt
irregular, ubicada en el terme d’Almacelles, partida del camí de Lleida, termeneja al
NORD, en part amb desguàs general i altres propietaris i amb Massaccio
Española, SA; ara amb productes Químics Roig; al Sud amb vial perllongació del
carrer de Llevant; a l’est perllongació amb carrer Miguel de Cervantes i a l’oest amb
camí de Sucs.
“Aquesta finca es troba gravada per una servitud de pas, de línia elèctrica,
mitjançant l’existència de tres pals que la suporten, amb el dret a favor de la
companyia ENDESA, per tal que pugui passar per aquesta finca, atès el
manteniment de la línia”.
TITULARITAT: Pertany a l’Ajuntament d’Almacelles en virtut de compravenda al
senyor Epifanio de Fortuny i Salazar, atorgada el dia 8 d’octubre de 1976, davant el
Notari de Lleida n’Antonio Rico Morales.
INSCRIPCIÓ: La total finca de la qual se segrega es troba inscrita en el Registre de
la Propietat de Lleida, llibre 33, tom 914, foli 179, finca 378”.
Sotmesa a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 6
vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45 hores del
migdia.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

