ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 14 DE
NOVEMBRE DE 2005.- 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
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 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
29 de setembre de 2005
El Secretari esmenta que en el punt 18 es va resoldre “(...) l’arxivament de
l’expedient de modificació de NNSS de Planejament del sector SAU 8-2”, quan en
realitat s’havia de dir “(...) arxivament de l’expedient del Pla Parcial del sector SAU
8-2”, que la Comissió Provincial d’Urbanisme de Lleida va suspendre la seva
aprovació definitiva en data 28 de març de 2001. Els reunits aproven l’esmena.
El Sr. Alcalde fa constar als reunits que el regidor Sr. Ignasi Comella ha presentat
un escrit signat individualment per tal que es proposés al Ple debatre sobre la
placa d’inauguració del monument situat en l’antic cementiri. Per ordre del Sr.
Alcalde, el Sr. Secretari llegeix l’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de 28 d’abril de 2003, que diu que els grups o un mínim de 3 membres

de la Corporació poden presentar al Ple propostes de resolució per al seu debat i
votació. En aquest sentit, el Sr. Secretari manifesta que l’escrit no té caràcter de
proposta de resolució atès que no compleix els esmentats requisits. El Sr. Alcalde
justifica la no inclusió d’aquesta proposta.
La resta de l’acta s’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.
Abans de començar a debatre els punts de l’Ordre del Dia, el Sr. Alcalde disposa
que el Sr. Secretari doni compte de la normativa legal que regula les intervencions
en el si del Ple per part dels diferents membres que l’integren. Acte seguit, el Sr.
Secretari dóna lectura al que disposa l’article 95, del Reglament d’Organització i
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, de 28 de novembre de 1986,
exposant que l’alcalde o president de la sessió plenària és qui ordena el debat i les
intervencions del Ple, i qui podrà cridar a l’ordre a qualsevol membre de la
Corporació que pretengui fer ús de la paraula sense que se li hagi estat concedida
o, un cop se li hagi retirat. En el punt 2 del mateix article, s’assenyala que després
de tres avisos cridant a l’ordre en la mateixa sessió, amb advertència en el segon
avís de les conseqüències d’un tercer advertiment, el President podrà ordenar que
abandoni el local en el què s’estigui celebrant la reunió, adoptant les mesures que
consideri oportunes per fer efectiva l’expulsió.

2.- Informes de l’Alcaldia
Per part de l’Alcaldia es dóna compte dels següents informes d’Alcaldia:
Dia 9 d’octubre
Vàrem tenir la visita del senyor Joan Ganyet, Director General d’Arquitectura, qui
es va interessar pel nostre patrimoni arquitectònic, concretament les vuit illes que
va dissenyar l’arquitecte Josep Mas Dordal, així com l’estat de les obres del
Museu que la mateixa Direcció General finançarà al 100 %.
Dia 30 d’octubre
La senyora Montse Noró, regidora de Benestar i Família i jo mateix, vàrem assistir
a la festa de la Castanyada organitzada pel l’Associació de Jubilats i Pensionistes
d’Almacelles.
Dia 1 de novembre
L’Ajuntament d’Almacelles inaugurava “L’escultura del Record”. Estic convençut
que des del naixement dels temps, la humanitat, independentment de la seva
cultura, sempre ha tractat amb el màxim respecte els emplaçaments on reposen
els seu difunts.

Almacelles no podia seguir essent una excepció i, per aquesta raó, hem volgut
retre un homenatge als nostres avantpassats mitjançant aquest acte institucional,
amb el qual se’ls vol seguir recordant i homenatjant com es mereixen.
Dia 2 de novembre
Se signava un conveni de col·laboració amb el senyor Pere Robert, president del
Col·legi d’Arquitectes de Lleida, en el qual el col·legi aportaria una quantitat de
6.000 euros per a la realització de les Jornades Internacionals d ‘Urbanisme i
Arquitectura de la Il·lustració.
Dia 5 de novembre
Vaig assistir, acompanyat de diferents regidors, a la presentació de la nova
temporada de volei.
Dia 5 novembre
Es van iniciar els segons cicles de les Vesprades de la Tardor, i es va fer amb la
col·laboració del Consell Comarcal del Segrià.
Dia 6 novembre
Es va celebrar la VIII Cursa Popular d’Atletisme “Vila d’Almacelles”.
Dia 7 de novembre
Vàrem acompanyar a diferents ex-alumnes del IES “Canigó” al Parlament de
Catalunya, on el Molt Hble. President els va obsequiar amb un diploma.
Dia 9 de novembre
Acompanyat del senyor Josep Gòdia, regidor d’Obres i Serveis, va visitar acompanyats de l’alcalde de Solsona- un sistema de soterrament de contenidors
de brossa i de recollida selectiva.
Dia 10 de novembre
El President del Col·legi d’Arquitectes de Lleida inaugurava oficialment les
Primeres Jornades Internacionals d’Urbanisme i Arquitectura de la Il·lustració.
Vull destacar la importància i l’èxit que aquestes Jornades han tingut per
Almacelles i, molt especialment, pels següents motius:
1.- Podem dir, ara sí, que Almacelles ja no és un municipi més dels més de 900
que hi ha a Catalunya. Formem part d’una xarxa de ciutats de la Il·lustració i
aquesta diferència l’hem d’aprofitar per projectar-nos a l’exterior. Però, no
solament per assumptes de Patrimoni, ja que podrem aprofundir conjuntament
amb altres ciutats de similars planejaments a la nostra i que formen part d’aquesta
xarxa, en molts altres temes d’interès.
2.- També es va signar un manifest anomenat “El Manifest d’Almacelles” al qual es
varen sumar els catedràtics de les diferents universitats presents a les jornades,
alcaldes de ciutats il·lustrades i altres representants d’entitats; a fi de demanar a

les administracions més suport a la conservació d’aquest patrimoni que ens és
comú i l’aprofundiment en el seu estudi i divulgació.
3.- Finalment, el dissabte es va inaugurar una escultura del senyor Jordi Bibià,
recordant aquest Any Josep Mas Dordal i les Jornades Internacionals. En aquest
acte també es va aprofitar l’avinentesa per anunciar l’acord de la Junta de Govern
en què s’acordà que la futura perllongació de la Rambla s’anomenarà “Rambla de
la Il·lustració”.

3.- Aprovació provisional de les modificacions
d’Ordenances Fiscals i preus públics per a l’exercici 2006
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 2006, 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: 0,592225
Béns immobles de naturalesa rústeca: 0,91081137
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

Tarifa
Llei €

Coeficient

Tarifa
municipal

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

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

1,80578
«
«
«
«

22,79
61,54
129,91
161,82
202,25

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

83,30
118,64
148,30

1,83939
“
“

153,22
218,22
272,78

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

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER

17,67
27,77
83,30

Idem « b »

Idem « b »

77,77
153,22
218,22
272,78

32,50
51,08
153,22

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

17,67
27,77
83,30

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

Ídem “b”

Ídem “b”

32,50
51,08
153,22

8,13
8,13
13,92
27,87
55,71
111,43

Ordenança Fiscal núm. 3
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
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 el 3 % .

Ordenança Fiscal 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
Euros
Certificat de convivència i residència

5,60

Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes

2,80

Epígraf tercer: Certificacions i compulses

Diligència de confrontació de documents

2,80

Epígraf cinquè: Documents relatius al servei d’urbanisme

1

Per cada expedient de declaració ruïna edificis

48,75

2

Certificació dels serveis urbanístics a instància de part

50,00

3

Informe sobre característiques de terreny o consulta per
50,00
edificació a instància de part

4

Expedient concessió instal·lació rètols i mostres

14,10

5

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

28,20

6

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

28,20

7

Per còpies de plànols en expedient de concessió de
llicència

9,75

8

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

35,00

9

Consulta sobre ordenances edificació

34,65

10

Obtenció Cèdula Urbanística

50,00

11

Expedients llicència urbanística obra menor (fins a 59.999
euros)

31,25

12

Expedient llicència urbanística obra major (de 60.000 a
83,35
299.999 euros)

13

Expedient llicència urbanística obra major (a partir de
150,00
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

50,00

18

Llicència per activitat

312,60

19

Normativa urbanística, entés refòs i planejament

6,00

20

Informació fitxa cadastral

6,00

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

20,85

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 45,00
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

A) O.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
772,35
772,35
772,35
772,35
313,75

Euros
23,30
46,70

Fosses Simples
Dobles
•

Euros
1.680,80
2.958,20

Conservació
Euros

Nínxols
Fosses

6,95
14,60

F) O.F. núm. 11. Taxa per recollida d'escombraries
A l’article 5 s’afegeix el següent punt:
5.2.- Gaudiran del 50% de bonificació els subjectes passius majors de 65 anys o amb un
certificat de disminució igual o superior al 65% i que la renda personal dels membres de la
unitat familiar sigui inferior al doble del salari mínim interprofessional.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades en el supòsits reglats en els punts 1 i 2
d’aquest article per justificants d’ingressos de la unitat familiar (imprès de la darrera
declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració corresponent a les persones que
conformen l’esmentada unitat). A més, les persones amb disminució acompanyaran un
certificat acreditatiu de l’esmentada disminució.
Posteriorment, els serveis socials examinaran la documentació presentada per les
persones interessades i formularan la proposta d’atorgament de la bonificació, la qual serà
comunicada a l’organisme de gestió tributària per tal de recollir-la en el Padró
d’Escombraires de l’exercici. Aquesta sol·licitud de bonificació o exempció caldrà relaitzarla cada any.
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
Epígraf setè.Despatxos professionals

Euros
69,90
219,55
180,00
180,00
105,30
97,65
74,55

G.1) O.F. núm. 15. Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Article 6.- La quota tributària es determinarà de la següent forma:
1

Llicència per activitat o obertura d’establiment: 312,60 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 10,95 euros
per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 5 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 110,45 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 114,60 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 10,95 euros
per metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó 5 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 110,45 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 114,60 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

27,15
65,00

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

25,55

L) O. F. núm. 22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Art. 6è. Quota tributària:
La quota a satisfer per a a questa taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
a.- Per cada metre quadrat de superfície ocupada durant la temprada de 2006 serà:
Zona extra: 7 euros
Zona primària: 7 euros
Resta de la ciutat: 7 euros

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

9,60
13,00

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

14,20

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
Euros
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

53,55
27,90
16,70

PREUS ABONAMENTS MENSUAL
Euros
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

PREUS ABONAMENT 10 DIES

32,35
16,70
11,15
Euros

Abonament Adult Laboral
Abonament Infantil Laboral
Abonament Adult Festiu
Abonament Infantil Festiu

14,00
9,20
27,65
13,55

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

1,80
1,20
3,60
1,90

Ocupació taules recinte Piscines durant els dissabtes, diumenges i festius: 2 euros
per taula i dia

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
privada o un particular (no es cedirà per bodes, bateigs o festes
particulars)

10 euros/hora

L’ús del Pavelló d’esports sense ànim de lucre per un equip no
federat o per a un particular

10 euros/hora

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

3,65euros

30,00 euros
30,00 euros
35,00 euros
150,25
euros/actuació

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 regidor d’Hisenda dóna compte de la proposta de modificació, assenyalant que
l’increment general és d’un 4,2%, que respon a l’IPC de Catalunya, excepte alguns
increments puntuals, com és la taxa sobre els nínxols que s’ha incrementat
especialment en atenció a la recuperació de les inversions realitzades en la

construcció de nous nínxols. Per altra banda, altres increments puntuals que
superen aquest percentatge, es fan en atenció al major cost d’alguns d’aquests
serveis.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta el seu acord en l’increment
del percentatge genèric, si bé vol realitzar, les següents puntualitzacions:
- En el tema dels nínxols, troba del tot excessiu l’increment d’un 20%.
El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, li contesta que el cost real dels
nínxols de nova construcció és de 1.120 euros per nínxol, mentre que la taxa s’ha
fixat en 775 euros, en considerar que convé recuperar o amortitzar aquesta
despesa en diferents anys.
- Pel que fa a l’ordenança número 6, el regidor del PSC, proposa que la taxa de
2,80 euros per certificats de convivència i residència per als jubilats i pensionistes
es podria deixar gratuït.
Aquesta proposta és acceptada pel regidor d’Hisenda com una esmena a aprovar.
- Pel que fa als certificats dels Serveis urbanístics, epígraf 5è, punt 2; el portaveu
del PSC, troba excessiu l’increment de 45,24 euros a 50 euros.
Justifica el regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, que és el proposat pels
serveis administratius a la vista de la dedicació que suposen aquestes consultes.
- En relació a l’ordenança que estableix la taxa per la recollida d’escombraries, el
portaveu del PSC, i referint-se a l’epígraf 3r. d’establiments d’alimentació;
assenyala que s’ha incrementat un 155%, i que l’epígraf 4t., d’establiments de
restauració, s’ha incrementat un 75%.
El regidor d’Hisenda li explica que, pel que fa als establiments d’alimentació, es
refereix a les grans superfícies que generen molta brossa i, pel que fa als de
restauració, s’inclouen en aquests epígrafs els pubs i bars musicals, que a més de
la brossa generada, suposen una distorsió important en la recollida d’aquesta si
ens atenim a l’estat en què deixen els carrers després de les seves actuacions.
- Pel que fa al preu de les entrades del cinema fixat en l’ordenança de serveis del
cinema del Centre Cultural “El Casal”, considera el portaveu del PSC, que el preu
dels abonaments d’adults és de 35 euros i solament suposa un estalvi d’1,5 euros
respecte al supòsit en què s’adquirís l’entrada convencional per deu sessions.
El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, després d’explicar les deficiències
del servei de cinema per la seva escassa assistència de públic, assenyala que se
subvenciona una bona part d’aquest servei per l’interès social que té i manifesta
que els increments d’aquesta taxa s’han fixat tenint en compte la necessitat de fer
fàcil la devolució a l’hora de tornar canvi en la guixeta i que, en relació a la taxa

d’adults, assenyala que l’estalvi s’ha de mirar calculant-se al llarg de totes les
sessions de l’any i, d’aquesta manera, s’aprecia que l’estalvi ja és un muntant
considerable.
La regidora de Cultura, Sra. Montserrat Torres, afegeix que, malgrat les pel·lícules
que es projecten són d’actualitat i els preus són força baixos, el cinema no acaba
de tenir l’èxit que es voldria, encara que –malgrat tot-considera que és un servei
públic que cal oferir a la població.
El Sr. Alcalde assenyala que la taxa del cinema és més barata ara que en la
passada legislatura. Pel que fa a la taxa de restauració, justifica el seu increment
en la poca diferència que hi havia entre la tarifa que abonava una família normal i
la que corresponia a un establiment de restauració. D’aquesta manera, qui més
brossa generi i, com és de justícia, haurà d’abonar una taxa proporcional a
aquesta.
Per acabar, el Sr. Alcalde vol fer palés que els jubilats i pensionistes només
hauran d’abonar el 50% de la taxa, si compleixen uns certs requisits de cara als
seus ingressos.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 8 vots favorables dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA; 4 vots en contra dels regidors del PSC i
l’abstenció del Sr. Ignasi Comella.

4.- Aprovació de les bases per a la convocatòria de
subvencions per a la rehabilitació de façanes de valor
històric
Es dóna lectura a la següent proposta que el Sr. Alcalde sotmet a la consideració
dels reunits en tractar-se d’una millora del seu redactat, en el sentit que les bases,
en el seu supòsit primer d’edificis catalogats, la subvenció sigui per un import
màxim de 6.000 euros i que l’exempció de l’impost de construccions de la totalitat
d’obra d’edificació es limiti a l’edifici en el qual es troba la façana que cal
preservar:
“ATESA la conveniència que aquest Ajuntament fomenti les activitats que es duen
a terme en el municipi, perquè les considera activitats d’interès social i públic pel
fet que contribueixen a la conservació de rehabilitació de façanes de valor històric.
ATÈS que les activitats de rehabilitació de façanes, que està atribuït a la
competència municipal per l’article 63.2.n) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, la qual cosa faculta aquesta entitat local
per fomentar la dita activitat mitjançant l’atorgament de subvencions, de

conformitat amb el que disposa l’article 122.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
ATÈS que per desenvolupar l’activitat de foment esmentada es considera
adequada la concessió de subvencions pròpies, consistents en quantitats
dineràries proporcionades al cost de les obres a realitzar per rehabilitar, les quals
s’atorgaran sota la modalitat de concurrència competitiva amb convocatòria de
concurs públic;
ATÈS que aquesta corporació no disposa d’una ordenança general reguladora de
l’atorgament de subvencions municipals, escau aprovar les bases que estableixin
el procediment per al seu atorgament d’acord amb l’article 124 del ROAS,
acreditar l’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per fer front a
l’import de les subvencions
ATÈS que, d’acord amb l’article 124, apartats 2 i 3, del ROAS correspon al Ple de
la corporació aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions
que s’ofereixin, i que aquestes s’han de sotmetre a informació pública com a
mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la casa consistorial, així com inserir una
referència d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;
L’alcalde sotassignat proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I.

II.

III.

APROVAR INICIALMENT les bases reguladores de la concessió de
subvencions municipals per a rehabilitació de façanes de valor històric i
arquitectònic segons el text annex als presents acords.
SOTMETRE aquests acords i les bases esmentades a informació
pública per un termini mínim de vint dies hàbils, als efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament
DISPOSAR que les bases esmentades s’entendran definitivament
aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d’informació pública, sens perjudici de la necessitat de dictar
una Resolució de l’Alcaldia constatant l’aprovació definitiva automàtica i
de publicar posteriorment la dita Resolució”.

“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE VALOR
HISTÒRIC

De conformitat amb el que disposa l’article 5 del ROAS, l’activitat de foment de les
entitats locals regulada en el títol 3 d’aquest reglament s’exercirà en l’àmbit de llur
competències i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure
concurrència i igualtat i amb adequació a la legalitat pressupostària.
És per tot això que, d’acord amb la Llei de concessió de subvencions, es convoca
l’ajut per a la rehabilitació de façanes del nucli històric, sempre i quan es donin els
següents supòsits i condicions:
SUPÒSIT PRIMER:
SERAN D’OBLIGACIÓ LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL NUCLI
HISTÒRIC INCLOSES EN EL PRE-CATÀLEG APROVAT PEL PLE, DE 29 DE
NOVEMBRE DE 2003
- En edificacions de les cases dissenyades per l’arquitecte il·lustrat Josep Mas
Dordal incloses en l’esmentat pre-catàleg.
1.- OBLIGACIÓ:
a.- Conservar la façana en les condicions que se’n derivin en el pre-catàleg i
segons les indicacions del tècnic municipal.
2.- AJUTS:
a.- Exempció de l’Impost de Construccions de la totalitat d’obra d’edificació
(ICO).
b.- Subvenció per un import de 6.000,00 €.
En relació a la llicència caldrà seguir les normes urbanístiques fixades pel
POUM.
SUPÒSIT SEGON:
ES PODRAN ACOLLIR A AQUESTS AJUTS AMB CARÀCTER VOLUNTARI,
EN CAS DE LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL NUCLI HISTÒRIC NO
PRECATALOGADES
- Si es conserva la pedra natural rejuntada.
1.- OBLIGACIÓ:
a.- Conservar la façana en les condicions i indicacions del tècnic municipal
de cara a rescatar, conservar i preservar la mamposteria de pedra existent.
2.- AJUTS:

a.- Exempció de l’Impost de Construccions de la totalitat de l’obra
l’edificació (ICO), sempre i quan no sobrepassi el pressupost de 30.000,00
€.
b.- Si el pressupost és superior a 30.000,00 €, la subvenció del l’ICO serà
del 50%.
SOL·LICITUDS:
Adreçades a l’Alcaldia omplint el full normalitzat de petició.
DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR:
Còpia del pressupost de la totalitat de l’obra que es vol edificar.
TERMINI DE PETICIÓ:
El termini finalitza el 31 de juliol de cada exercici econòmic.
TERMINI DE CONCESSIÓ:
S’acabarà el 31 d’octubre de cada exercici.
CRITERIS DE LA CONCESSIÓ:
Caldrà justificar i comprovar que es troba en algun dels supòsits de la
convocatòria, presentant fotos de la façana o projecte de rehabilitació d’acord amb
les instruccions fixades per l’arquitecte municipal.
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
Per acord de la Junta de Govern, es notificarà la seva concessió en el termini de
30 dies de de la resolució.
INCLUSSIÓ EN EL PRE-CATÀLEG:
Per rebre les subvencions del supòsit primer, caldrà que les cases estiguin precatalogades.
CONSIGNACIÓ EN EL PRESSUPOST:
Anualment es consignarà en el pressupost de la corporació la quantitat total a
subvencionar en aquesta línia i solament es concediran subvencions fins a cobrir
el total de l’import, per ordre de peticions.
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ:
Seran les fixades en cadascun dels supòsits de la convocatòria després d’haver
comprovat el compliment dels requisits. Per justificar-la caldrà que en acabar l’obra
informi el tècnic del compliment de les bases.
Aquestes bases es sotmetran a informació pública en el BOP per un termini
de 20 dies, a l’efecte d’al·legacions, que s’entendran aprovades
definitivament si no n’hi ha”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que se li expliqui que s’entén
per “nucli històric”. El Sr. Alcalde li contesta que és aquell nucli format per les vuit
illes originàries del segle XVIII i que es disposen de 4 i 4, a banda i banda de
l’església parroquial.
Acte seguit, el mateix portaveu del PSC, opina que abans d’aprovar aquestes
bases caldria conéixer amb precisió, tal com va dir en el seu moment, quines són
les despeses de restauració de la Casa de Cal Clara, que podria servir de model
per a altres restauracions. Per aquest motiu, el seu grup s’abstindrà de votar.
El Sr. Alcalde fa constar que, seguint l’acord que es va adoptar per unanimitat en
el seu dia en aprovar el precatàleg d’edificis protegits, s’han redactat aquestes
bases. També li fa avinent al portaveu del PSC que el seu grup es va
comprometre a donar suport a aquesta proposta si es creava una Comissió. La
Comissió es va crear i varen demanar ampliar les ajudes a altres cases malgrat
estiguessin fora del catàleg. També es va fer, i després van demanar que es
restaurés un edifici de l’època per tal que servís com a model i també es va fer
amb el cas de la casa de Cal Clara. Així doncs, el Sr. Alcalde manifesta que no
s’hi val, ja que ara que es presenta una proposta consensuada amb el grup del
PSC, aquests es tiren enrere. Afegeix doncs, que aquest tipus d’actuacions no
poden ser beneficioses per poder arribar a algun tipus d’acord en un futur amb el
grup del PSC.
En un altre ordre de coses, el Sr. Alcalde afegeix que és cert que es va parlar que
les despeses de restauració de la Casa de Cal Clara podrien servir com a
orientació, si bé, el procés de restauració d’aquesta se segeueix amb lentitud
perquè es fa mitjançant Tallers d’Ocupació subvencionats pel Departament de
Treball i l’obra segueix el ritme de les subvencions que es van aportant, tot i que
aquestes són de gairebé el 100%.
En relació a l’ampliació de 3.000 euros previstos inicialment a 6.000, com es recull
en l’actual proposta, queda justificada degut a l’increment del cost de les obres.
En resum, el Sr. Alcalde fonamenta aquestes bases en l’existència d’uns valors
arquitectònics que cal protegir, considerant que cal donar suport a aquesta
proposta per ser congruents amb el precatàleg que es va aprovar en el seu dia.
En la fase de rèplica, el portaveu del PSC, manifesta que es vàlida la intenció de
subvencionar la rehabilitació de façanes amb un valor històric, si bé, manifesta que
-al seu criteri- no es pot córrer tant i és molt més necessari, en primer lloc,
conéixer quins són els costos reals de la restauració d’un immoble d’aquestes
característiques. Pel que fa a l’increment d’aportacions, que s’ha canviat en la
proposta, pensa que hagués estat millor consultar-ho prèviament amb tots els
regidors de la Corporació.
El Sr. Alcalde, per finalitzar, afegeix que s’incrementa la subvenció en atenció a
que l’impost de construccions per llicències d’obres està augmentant

considerablement en els darrers temps, passant de 96.000 euros l’any 2003 a més
de 300.000 euros aquest any; per tant, és bo promocionar d’aquesta manera la
recuperació del patrimoni arquitectònic de la població. Pel que fa a l’argument del
PSC que no és bo córrer tant, el Sr. Alcalde manifesta que l’acord data del mes de
novembre de 2003, pràcticament dos anys, i que l’Ajuntament ha de poder donar
resposta a tota aquella gent que vulgui restaurar la seva casa.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, insisteix que es podria haver començat
per rehabilitar la façana de la casa de Cal Clara, enlloc dels interiors. Pel que fa a
les llicències d’obres li pregunta què passarà si baixa el “boom” de la construcció.
En aquest cas, li contesta el Sr. Alcalde, que caldria cercar els fons en algun altre
àmbit de recursos per tal de continuar amb aquesta tasca de recuperació del
nostre patrimoni. Precisa també, que les raons del per què no s’ha començat a
restaurar la façana de la casa de Cal Clara són de tipus tècnic, ja que segons els
arquitectes, en primer lloc s’ha de consolidar l’estructura de l’edifici i refer la
coberta, i posteriorment la façana.
El regidor Sr. Ignasi Comella pregunta d’on surtiran els 6.000 euros per ajudar a
aquestes restauracions. El Sr. Secretari li contesta que cal preveure recursos
ordinaris. El Sr. Alcalde li contesta, a més, que ell va donar el seu suport en el seu
dia, i que va aprovar afirmativament els pressupostos vigents d’enguany, on ja hi
ha una partida destinada a aquest tipus de rehabilitacions. En aquest cas, el
regidor fa constar que votarà en contra d’aquesta proposta.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 8 vots favorables dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA; les 4 abstencions dels regidors del PSC i el
vot en contra del Sr. Ignasi Comella.

5.- Moció a favor de l’aprovació del nou Estatut de
Catalunya
Moció que presenta l’Equip de Govern per a la seva aprovació al Ple i que
literalment diu:
“El Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 ha
aprovat la Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut
inicia la seva tramitació davant les Corts Generals per ser aprovat com a llei
orgànica i posteriorment votat en referèndum pel poble de Catalunya.
Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha
aprovat, per una àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran avenç
per l’autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut que té per

objectiu la millora del benestar de totes les persones que viuen i treballen a
Catalunya.
El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), és partícip
d’aquest moment de la història del nostre país i vol donar suport al text estatutari
aprovat pel Parlament de Catalunya.
La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a
administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional,
garantint més autonomia municipal i incrementant les seves competències.
Per tot això exposat anteriorment, el Ple ACORDA:
Primer: DONAR SUPORT a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple
del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a
Proposició de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació.
Segon: DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el projecte d’Estatut a la ciutadania.
Tercer: CONVIDAR les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Quart: INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i
el Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del
Parlament de Catalunya.
Cinquè: TRASLLADAR aquesta Moció a la Presidència del Parlament de
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del
Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri
d’Administracions Públiques”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el vot del seu grup serà
positiu ja que aquesta proposta va ser consensuada entre la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i és la mateixa que es
va aprovar amb la Diputació de Lleida, entre altres organismes.
El Sr. Josep Ramon Olivart diu que, efectivament, es tracta de la mateixa moció
que ha estat consensuada entre les dues organitzacions associatives.
Sotmesa la moció a votació, s’parova per unanimitat.

6.- Moció en defensa de la preservació de la unitat del
Museu Diocesà de Lleida

L’Equip de Govern presenta la següent moció:
“Atès que la col·lecció forma part del Catàleg de Patrimoni Cultural de Catalunya ja
que així s’acordà en la resolució del Conseller de Cultura del 20 de maig de 1999 i,
per com a tal està regulada segons allò disposat a la Llei 9/1993 de 30 de
setembre del Patrimoni Cultural Català, per reunir característiques d’índole tècnica
i relatives a la procedència de les obres que constitueixen la col·lecció, la seva
tipologia artística, la seva forma d’ingrés al Museu i el seu potencial museològic.
Atès que la col·lecció prové íntegrament de les parròquies de la diòcesi històrica
de Lleida. És a dir, del territori que durant més de 800 anys ha constituït el bisbat
de Lleida i que, tot just fa deu anys, s’ha segregat per recomanacions de la
Conferència Episcopal Espanyola.
Atès que en museologia, quan es planteja la devolució, s’atén a raons que en van
produir l’apropiació, així com per botins de guerra, de saqueigs i d’altres. En
aquest cas, la col·lecció diocesana unitàriament està formada per objectes litúrgics
(orfebreria, documentació litúrgica i religiosa, talles, escultura en pedra, pintura
sobre taula, pintura a l’oli i indumentària eclesiàstica), uns objectes que foren
desafectats del culta i deixats d’utilitzar per aquesta funció i molt sovint reutilitzats
de forma poc artística. A tall d’exemple esmentem el retaule de Sant Joan de
Saidí, la taula central del qual es va reutilitzar com a porta d’accés al cor de
l’església.
Atès que la col·lecció artística de l’antic Museu Diocesà de Lleida salvaguarda i
didàctica pedagògica van ser els objectius que van inspirar el bisbe Messeguer en
la formació de la col·lecció i en els quals no va escatimar esforços econòmics. En
aquest sentit, el bisbat de Lleida conserva els títols de propietat d’adquisició,
compra-venda, permuta i donacions de molts objectes que n’avalen la propietat. A
més, cal tenir en compte que durant més de cent anys i fins el 1997, el Museu
Diocesà ha estat en possessió pacífica i ininterrompuda de la col·lecció artística,
sense que s’hagués produït, fins a aquell any, cap reclamació per part de les
parròquies originàries.
Atès que els objectes que constitueixen la col·lecció diocesana solament tenen
sentit patrimonial si estan integrades en el seu àmbit cultural: Lleida i la seva
diòcesi, és a dir, l’àmbit territorial que els va produir. La integritat de la col·lecció,
formada al llarg de més de cent anys, conforma el testimoni material de la
memòria històrica d’un territori homogeni i unitari –Lleida i la Franja- des del punt
de vista geogràfic, econòmic, social i cultural (lingüístic i de manifestacions
artístiques). Fragmentat el territori diocesà, la col·lecció augmenta de valor
patrimonial en tant que és l’únic testimoni que resta d’aquest territori homogeni i
cal servar-ne la memòria. La col·lecció diocesana, en la seva unitat i integritat,
esdevé un instrument bàsic i imprescindible per a poder explicar la història, l’art i la
identitat del territori històric de l’antic bisbat de Lleida. La fragmentació de la
col·lecció suposa la voluntat d’esborrar la unitat històrica del territori actual de
Catalunya amb el territori conegut com la franja de ponent. És, en definitiva, una

part més de l’intent de genocidi cultural d’una part del territori de parla i cultura
catalanes.
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport a la Diputació de Lleida, a l’Ajuntament de Lleida i al
Consell Comarcal del Segrià, en la defensa del patrimoni cultural del seu territori i
en concret a la preservació de la unitat de Museu Diocesà de Lleida.
Segon.- Demanar al Parlament de Catalunya un pronunciament en favor de la
unitat del patrimoni museístic de Catalunya.
Tercer.- Reclamar al Departament de Cultura de la Generalitat la intervenció de
les peces objecte de litigi i l’establiment d’una prohibició total que puguin sortir del
territori de Catalunya.
Quart.- Instar al Govern de Catalunya a emprendre les accions jurídiques i legals
per a la defensa del patrimoni de Catalunya i instar als diversos municipis i ens
locals de Catalunya a aprovar mocions de suport al manteniment de la integritat de
la col·lecció del Museu Diocesà de Lleida, com a expressió de la cultura de
Catalunya.
Cinquè.- Notificar la present resolució al grups polítics del Parlament de
Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Cultura
de la Generalitat, al President de la Diputació de Lleida, al President de Consell
Comarcal del Segrià i a l’alcalde de Lleida”.
El portaveu del PSC esmenta que hi ha notícies que el Vaticà ha admés a tràmit el
recurs del Bisbat de Lleida, considerant que aquest és un tema de l’Església.
Afegeix també que cal donar suport a totes les entitats que integren el consorci del
Museu Diocesà, com és la Generalitat de Catalunya, i més concretament, el
Departament de Cultura que fa la seva funció en matèria de museus.
El Sr. Alcalde creu que el tema dels museus és un tema regulat per lleis i que
afecten a tots els museus del món.
Per unanimitat s’acorda esmenar en l’acord primer de la proposta afegint que es
donarà còpia d’aquest suport al Departament de Cultura de la Generalitat, i al
Bisbat de Lleida, a més a més de les altres institucions que recull aquest apartat.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat afegint-hi
l’esmentada esmena.

7.- Programa de participació ciutadana del POUM de 2005
Es dóna lectura a la següent proposta:
“L’Article 59 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, regula la Documentació
dels plans d’ordenació urbanística municipal i fixa el seguent:
1r.- Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que
estableix l’apartat 2, mitjançant els documents següents:
a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris
que escaiguin.
En l’apartat 3, diu que la memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar:
a) El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg
del procés de formulació i tramitació del pla per a garantir l’efectivitat dels drets
reconeguts per l’article 8.
Atesa la realització de reunions prèvies amb els diferents sectors de la població
implicats en el palnejament; la publicació de bans amb la finalitat que els veïns
interessats es puguessin informar de les línies generals del pla dins dels treballs
inicials a la redaccció; amb una actuació informativa a l’Auditori del Centre
Cultural; amb les reunions celebrades particularment amb els titulars d’indústries o
de parcel·les en les zones de possible expansió i, en general, estudiant els
diferents suggeriments presentats.
És per tot això que després de les actuacions dutes a terme, en la fase prèvia per
a l’aprovació del Pla d’Ordenanció Urbanistica Municipal, hem cregut adient que el
mateix Ple en prengui coneixement i alhora, pugui establir posteriorment, noves
mesures si així ho considera.
A la vista de la documentació existent en l’expedient es proposa als reunits el
seguent:
Primer: Declarar sufucientment complert el programa de participació ciutadana de
l’aticle 59 del Decret Legislaltiu 1/2005 de 26 de juliol, anteriorment esmentat
sobre la participació ciutadana en l’elaboració del POUM”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 8 vots favorables dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA; i les 5 abstencions dels regidors del PSC i
del Sr. Ignasi Comella.

8.- Modificació del Pressupost de la Corporació 07/05 de
suplement de crèdit fent ús de majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es
detallen a continuació i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes
despeses o ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de
les Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, i base 9a. de les
Bases d’Execució del Pressupost es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d’acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 07/05 dins del
vigent pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit, finançat amb majors i
nous ingressos, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
121
21200
Manteniment edificis i construccions
121
22000
Material d’oficina
121
22002
Material informàtic
121
22201
Postals
121
22700
Treballs realitzats altres empreses
121
22603
Despeses jurídiques
121
22601
Atencions protocol·làries
121
22706
Estudis i treballs tècnics
453
22601
Atencions protocol·làries
511
21000
Manteniment infraestructures
511
21300
Manteniment instal·lacions
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT
4.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
16.000,00
13.000,00
66.000,00

FONS DE FINANCIACIO MAJORS INGRESSOS:
28200 Llicències d’Obres
47000 Transferències d’empreses privades
TOTAL INGRESSOS

60.000,00
6.000,00
66.000,00

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 presentessin reclamacions,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.

El portaveu del PSC, assenyala que existeix duplicada la despesa d’atencions
protocol·làries. El Sr. Secretari assenyala que es recull en dues partides diferents
atès que en la primera es refereix al protocol en general, i la segona, a una
funcional, la 453 que fa referència a Arqueologia i Patrimoni arquitectònic, etc; i en
concret, a la 226.01 (atencions protocol·làries “es tracta d’ampliar la partida per les
Jornades Internacionals sobre Urbanisme i Arquitectura de la Il·lustració, fent ús
d’un major ingrés de 6.000 euros que els subvenciona el Col·legi d’Arquitectes de
Lleida.
El portaveu del PSC demana, a més, poder examinar l’estat de liquidació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 8 vots favorables dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA; i les 5 abstencions dels regidors del PSC i
del Sr. Ignasi Comella.

9.- Assumptes d’urgència:
No se’n presenta cap.

10.- Precs i preguntes:
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, prega que es contesti a les següents
preguntes formulades en el Ple, de 28 de juliol, com són les de poder examinar les
contribucions especials dels expedients de l’ED-1 i ED-2, i justificar les despeses
per fotos que va dur a terme l’empresa MRW. També voldrien veure el projecte
d’enllumenat del tossal del Vilot.
En un altre ordre de coses, el portaveu del PSC, també fa constar que caldria
senyalitzar més i millor les obres de millora de les voreres que s’estan duent a
terme al carrer Major.
A criteri del mateix regidor, també considera que caldria evitar l’aparcament de
vehicles en la vorera de la banda oest del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, en
atenció a les obres que s’estan fent en aquella zona.
També prega poder veure les despeses que han suposat l’adequació del circuït de
motocròs, atès que si bé el regidor Francesc Bisart va manifestar que el cost era
zero, sembla ser que no ha estat així i que hi ha una despesa sobre aquest punt.
També prega que es reforcin i es canviïn les bombetes dels fanals de la Rambla
de Catalunya perquè no hi ha suficient llum en tot aquest passeig.

Demana, també el Sr. Francesc Torres, si ja s’han resolt les al·legacions pel que
feia a la urbanització de la travessia del Tonyo. Pregunta també, si ja s’han fet les
gestions per retirar l’antena del repetidor del Tossal de les Santes Creus, al costat
d’un col·legi públic.
També pregunta si s’ha fet, com en altres casos, alguna enquesta als veïns per
determinar el nom de la Rambla de la Il·lustració. Manifesta el Sr. Alcalde que, en
aquest cas, no s’ha fet cap enquesta.
El Sr. Francesc Torres, demana el cost total al què ascendirà la celebració de les
Jornades sobre Urbanisme i Arquitectura de la Il·lustració, així com el nombre
d’incrits que hi va haver.
Demana també, en relació a l’Associació d’Amics del Vent d’Almacelles, poder
veure els estatuts, el nom dels censats i les subvencions que els hi aporta
l’Ajuntament.
El regidor Sr. Ignasi Comella demana que es retiri la placa amb el nom del Sr.
Alcalde de l’escultura ubicada en el lloc on hi havia l’antic cementiri municipal, en
considerar que no és un lloc adequat per posar-hi el nom de la persona que
l’inaugura. El mateix regidor també proposa millorar un seguit de camins i pregunta
en quin estat es troba el projecte de desviament del trànsit pesant a través del
camí de la Llengua Eixuta.
El regidor d’Agricultura i Camins, Sr. Francesc Bisart, contesta que el projecte ja
es troba redactat i l’estudi dels propietaris també.
El portaveu del grup de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, diu que és molt usual el fet
de col·locar plaques inaugurals en monuments, obres, places, etc. Afegeix, en
aquest sentit, que li estranya que el regidor Sr. Ignasi Comella posi tant interès en
aquesta placa i, en canvi, no mostri cap interès per acudir a aquell indret el dia de
la seva inauguració. Per acabar, el mateix regidor, fa constar que la gent de la vila
està molt agraïda a aquesta inauguració en record dels difunts allí enterrats i que,
per diferents raons, no es van poder traslladar en el seu dia al nou cementiri.
El regidor Sr. Josep Ramon Olivart també mostra un article del diari, on el
conseller Carretero presideix una inauguració i on s’observa que en la placa
inaugural es fa constar el nom de qui l’inaugura, assenyalant per altra banda que
posar el nom té per objecte que el poble conegui qui va fer o va promoure
l’actuació que s’estrena.
El regidor Sr. Ignasi Comella intervé novament manifestant que són les mateixes
persones “agraïdes” qui li han fet constar que no era correcta la col·locació
d’aquella placa en aquell monument. Pel que fa a l’absència en el moment de la
inauguració fa constar que estava afectat per una pulmonia, si bé, tampoc hi
hauria acudit en cap altre cas.

El Sr. Alcalde fa constar que el tamany de la placa és força discret (15x15 cm) en
comparació a l’alçada del monument i que no s’ha fet res que no fós habitual en
altres inauguracions, esmentant un seguit d’inauguracions efectuades en aquesta
vila en les quals hi consta el nom de l’alcalde que la va dur a terme. En segon lloc,
accepta que tingui un criteri diferent el regidor Sr. Comella però no pot acceptar
que vulgui donar-li classes de moralitat, recordant-li que el lloc que ocupa com a
regidor no és el del partit que el va portar a les urnes.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22 hores del vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

