ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17 DE FEBRER DE
2000.NÚMERO 1.-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:
Regidors:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP ZAZURCA MONCLÚS
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERAS
SR. JOAN COLOM RIERA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-una
hores del dia indicat a
l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i
Purroy i l'assistència dels Regidors assenyalats més amunt. Prèvia
comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del Secretari
Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la realització de la
sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE
DE DATA 14 i 21 DE DESEMBRE DE 1999.
Es dóna compte de les esmenes següents proposades per escrit pel grup
de CiU a l’acta de data 14 de desembre de 1999. El regidor portaveu del
PSC demana que s’entreguin als regidors amb més antelació a fi de
poder-les llegir abans del Ple.
Esmenes:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNT 1:

On hi diu:
“Acte seguit el Sr. Alcalde sotmet a votació les dues actes sense esmenes, les
quals són aprovades per set vots a favor dels regidors del PSC i PP, i en tres
vots en contra dels regidors de CiU, Sr. Ibarz, Sr. Olivart i Sr. Gòdia, i 3
abstencions dels regidors d’Iniciativa per Almacelles i del regidor Unió
Democràtica de Catalunya, Sr. Zazurca.”
Hi ha de dir:”Acte ………….. i del regidor de CiU, Sr. Zazurca”

PUNT 2:
On hi diu:
“Pel que fa a l’al.lusió realtizada sobre la manca d’increment de l’impost
de circul.lació dels vehicles de la banda popular considera que no s’ha
realitzat atès que ja es troba en el sostre del coeficient que es pot
incrementar. “
S’ha de substituir “es troba en el sostre” per: ”troba en quasi el màxim que
permet el coeficient”.
On hi diu:

“El Sr. Alcalde detalla que l’Ajuntament d’Alfarràs abonarà les deixalles a
raó de 3.570 PTA/ habitant, el d’Almenar a raó de 3.399 PTA/habitant a
les quals caldrà afegir les despeses d’un remolc que recull la brossa del
casc antic, mentre que l’Ajuntament d’Almacelles abonarà les deixalles a
raó de 3.423 PTA/habitant estant en conseqüència en el terme mig dels
altres municipis.”
Canviar tot el paràgraf per:
“El Sr. Alcalde detalla a continuació l’import que aplicaran als
vehicles de menys de 8 CV fiscals els municipis d’Almenar i
d’Alfarras.”
PUNT 6
On hi diu: “El portaveu de CiU adreçant-se al del PP assenyala que no fa
solament dos dies que CiU ha deixat el govern municipal sinò que els
edificis han tingut temps de degradar-se des de que no estan en l’equip
de govern.”

Cal afegir:
“El portaveu de CiU adreçant-se al del PP assenyala que no fa solament
dos dies que CiU ha deixat el govern municipal sinò que fa més de cinc
anys i per tant els edificis han tingut temps de degradar-se des de que
no estan en l’equip de govern.”
PUNT 7:
On hi diu: “El portaveu de CiU demana el suport dels regidors en
l’aprovació d’aquesta moció per millorar el sistema de comunicacions. “
Canviar tot el paràgraf per:
“El portaveu de CiU adreçant-se al Sr. Alcalde diu: - Ha de ser
prioritat per Almacelles disposar d’unes bones comunicacions per
tal d’afavorir el nostre creixement econòmic i comercial, per aquest
motiu demanem el suport de tots els Grups Municipals a la nostra
moció”.
PRECS I PREGUNTES:
On hi diu: “El regidor Sr. Josep Ibarz fa constar que a primers d’any va
demanar el seu grup una sala per exercir les tasques de regidor,
assenyalant que l’Alcaldia li va contestar que s’estudiaria i es miraria de
solucionar el tema a finals d’any. És per això que recorda aquella petició
en l’espera de què solventi definitivament aquest tema.”

Canviar tot el paràgraf per:
“El regidor Sr. Ibarz fa constar que a principi de la legislatura de la
legislatura el seu Grup va demanar una Sala a la Casa de la Vila per
tots els Grups Municipals, per tal de dur a terme les tasques com a
regidors. Recordem que el Sr. Alcalde que es miraria de solucionar
el tema abans de finalitzar l’any 1999. És per aquest motiu que
recordem aquella petició a l’espera que l’Alcalde solucioni
definitivament aquest tema.”
On hi diu: “També demana que quan es faci al.lusió a l’impost de vehicles
de l’Ajuntament d’Alfarràs etc, es facin constar totes les categories.”
Canviar tot el paràgraf per:

“També demana el Sr. Alcalde, que quan faci al.lusió al que paguen els
ciutadans d’Almenar i d’Alfarràs en qüestió de l’impost de vehicles detalli
l’import de totes les categories, del contrari es pot donar peu a interpretar
que vostè només dóna la informació que li convé.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------El portaveu del PSC considera que és impossible aprovar una esmena
que no concorda amb el que es va dir en el Ple. Acte seguit afegeix que
CiU proposa en la seva segona esmena al punt 2 de l’acta que on hi diu:
“El Sr. Alcalde detalla que l’Ajuntament d’Alfarràs abonarà les deixalles a
raó de 3.570 PTA/ habitant, el d’Almenar a raó de 3.399 PTA/habitant a
les quals caldrà afegir les despeses d’un remolc que recull la brossa del
casc antic, mentre que l’Ajuntament d’Almacelles abonarà les deixalles a
raó de 3.423 PTA/habitant estant en conseqüència en el terme mig dels
altres municipis.”
Canviar tot el paràgraf per:
“El Sr. Alcalde detalla a continuació l’import que aplicaran als
vehicles de menys de 8 CV fiscals els municipis d’Almenar i
d’Alfarras.”
L’esmentat regidor afegeix que el contingut de l’acta és cert, i contrària a
la realitat l’esmena, per tant no es pot acceptar.
El Secretari informa que el Reglament d’Organització i Funcionament de
les Corporacions Locals diu que el Fedatari ha de recollir en l’acta els
acords que s’han pres i també de forma resumida les opinions i per tant
no és correcte el que fa CiU de proposar constantment esmenes per
recollir de forma molt més detallada el que es va dir.
A continuació el regidor en Josep Olivart reconeix la seva errada en
l’esmena proposada afegint que en lloc de dir que es canviés tot el
paràgraf volia dir que s’afegís el paràgraf.
El regidor Sr. Ibars demana que es facin les entregues de les actes més
aviat a fi de poder fer millor les esmenes. El regidor Josep Ramon Olivart
assenyala que fa temps que s’han entregat les esmenes.
El regidor portaveu de CiU pregunta si les respostes a les esmenes han
d’anar incloses en l’acta contestant el Secretari que es pot estudiar el
tema.

Finalment s’entra a votar el contingut de les esmenes i són desestimades
totes per set vots en contra dels regidors del PSC i PP i amb 4 vots a
favor dels regidors de CiU i 2 abstencions dels regidors d’IPA restant així
aprovada l’acta en el seu redactat originari.
Acte seguit s’aprova l’acta de 21 de desembre per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES I REPARTIMENT PER A
LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI (TRAM
COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS NOGUERA I URGELL)
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per a l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra referenciada i atès que es tracta d'una obra
Municipal d'urbanització que realitza d'acord amb les competències
Locals i que produeix un augment de valor en els immobles termenejants.
Atès que per acord del Ple de data 14 d’abril de 1999 es va resoldre
l'aprovació inicial de la imposició i ordenació per les Contribucions
Especials de l'esmentada obra.
Atès que s'ha presentat una al.legació d’un propietari afectat.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atès l'informe tècnic de l’esmentada al.legació de data 7 de febrer de
2000 i els informes obrants en expedient, així com els articles 15.1, 17, i
34.1 de la Llei 39/88 reguladores de les Hisendes Locals, es proposa al
Ple de la Corporació el següent acord:
PRIMER: Estimar l'al·legació de Juan Cagigas Hoyo, com a propietari
afectat, i en definitiva fixar els metres de façana del seu immoble en 29
metres linials.
SEGON: Aprovar definitivament l'imposició d'ordenació de Contribucions
Especials com a conseqüència de l'obra del carrer Sant Antoni, amb la
variació esmentades en els paràgrafs anteriors, considerant que
l'establiment i exigència d'aquest tribut es legitima per l'augment de valor
dels immobles de l'àrea beneficiaria.

TERCER: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus
elements necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 11.064.699 pessetes i l’aportació
municipal en 3.319.410 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.745.289
pessetes, equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat té el
caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o
menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes,
assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el
volum edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals
resultants d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor
del mòdul aplicable.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient.”
El portaveu de CiU fa constar que votaran en contra al considerar
abussiu aplicar el 70 % als veïns.
Sotmesa a votació s’aprova per 7 vots a favor dels regidors del PSC i PP
i amb 6 vots en contra dels representants de CiU i IPA.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ JOAN MARAGALL (Tram
comprés entre el c/ Batlle Simó i c/ Mossèn Cinto Verdaguer).
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/. Joan Maragall (tram
comprès entre el c/ Batlle Simó i el c/ Mossèn Cinto Verdaguer)”.

Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza
dintre de les competències locals i que produeix un augment de valor en
els immobles colindants.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles
15.1,17, i 34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es
proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d'acord:

PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ Joan Maragall (tram comprès entre el c/ Batlle Simó i
el c/ Mossèn Cinto Verdaguer)”, quin establiment i exigència es legitima
per l'augment de valor dels immobles de l'area beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 21.595.470 pessetes i l’aportació
municipal en 6.478.641 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 15.116.829
pessetes, equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el
caràcter de mera previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial fora major o
menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes,
assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el
volumen edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals
resultants d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor
del mòdul aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis
de l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies,
dintre dels quals els interessats podràn examinar l'expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest

periode d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn
constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius
les quotes que corresponguin, si fos conegut, i en defecte mitjantçant
Edictes, puguent-se formular recurs de reposició davant d'aquest
Ajuntament, que es referirà a la procedència de les Contribucions
Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa a votació s’aprova per 7 vots a favor dels regidors del PSC i PP
i amb 6 vots en contra dels representants de CiU i IPA.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL PER AL
CANVI
DE
FIGURA
CONSTRUCTIVA
D’HABITATGES
PLURIFAMILIARS A UNIFAMILIARS EN L’ILLA COMPRESA ENTRE
ELS CARRERS URGELL, SANT ANTONI, PALLARS I NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que pel Decret de data 22 de novembre de 1999, es va aprovar
inicialment el document de referència.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic en el BOP de data 7 de
desembre de 1999, i en el Diari el Segre de data 30 de novembre de
1999, i en el tauler sense presentar al.legacions.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Vist el que disposa l’article 64 i concordants del Decret Legislatiu 1/90 de
12 de juliol, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament l’estudi de detall per al canvi de figura
constructiva d’habitatges plurifamiliars a unifamiliars en l’illa compresa
entre els carrers Urgell, Sant Antoni, Pallars i Ntra. Sra. de Montserrat, a
instància de LLANAS 5, S.L.

SEGON: Trametre l’expedient i el document tècnic als Serveis Territorials
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya als efectes del que disposa
l’article 64 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol.”
Sotmesa a votació s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del PSC i
PP i CiU i amb 2 abstencions d’IPA.
5 .- APROVACIÓ DEL COMPTE DEFINITIU DEL REPARTIMENT PER
A LA IMPOSICIÓ I L’ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A LA URBANITZACIÓ DEL C/ RAVAL BAIX.
Es dóna lectura de la següent proposta:
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d´acord amb els
articles 33.4 de la Llei d´Hisendes Locals fixar definitivament els elements
de la relació contributiva, és per aixó que es proposa als reunits el
següent acord:
PRIMER: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades definitives de les contribucions especials per l´obra
d´Urbanització del carrer Raval Baix (tram comprès entre els carrers de
Sant Josep i Prat de la Riba) tal com consten en els documents annexos
en aquesta proposta.
SEGON: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 30
dies l´acord anterior.
TERCER: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprovades.
QUART: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris un
cop se´ls hi notifiqui l´aprovació definitiva de l´acord esmentat en el
paràgraf primer.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa a votació s’aprova per 7 vots a favor dels regidors del PSC i PP
i amb 6 vots en contra dels representants de CiU i IPA..

6.- APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT I DEL QUADRE AMB
LES APORTACIONS DEFINITIVES DE L’OBRA DE “REFORÇAMENT
DEL FERM DEL CAMÍ D’ALMACELLES A VALLMANYA, TRAM
ENTRE ALMACELLES I GIMENELLS”
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el Ple de data 31 de març de 1998 va aprovar un conveni de
cooperació entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, l’Ajuntament de
Lleida, l’Ajuntament d’Almacelles, l’Ajuntament de Gimenells i el Pla de la
Font per tal d’executar i finançar les obres de reforçament adel ferm del
camí d’Almacelles a Vallmanya, tram comprès entre Almacelles i
Gimenells.

Atès que amb posterioritat a la seva signatura es va executar l’obra de
referència per part del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques posant-se en funcionament el tram esmentat.

Atès que amb data 25 de gener s’ha rebut còpia del projecte modificat en
el que es reflexa una petita ampliació de les aportacions econòmiques de
les parts signants del conveni.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.

Atès que el que disposa la clàusula 3ª sobre modificacions del contracte,
i per donar compliment a aquesta, es proposa als reunits el següent:

PRIMER: Aprovar el projecte modificat del que porta la clau R-L-98130
“Reforçament del ferm amb aglomerat vituminós en calent. Camí
d’Almacelles a Vallmanya pk 0,000 a l’11,886. Tram: AlmacellesGimenells”, i al mateix temps aprovar el quadre amb les aportacions que
corresponen a les parts signants del conveni amb virtut del qual resta
fixada la de l’Ajuntament d’Almacelles en 9.040.638 PTA, que suposa
una addicció de 341.479 PTA al repartiment posterior a l’adjudicació.

SEGON: Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i disposar l’execució d’aquest mitjançant el pagament de
l’aportació fixada per aquest Ajuntament, que ja es troba consignada en
el pressupost de 1999.
No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU manifesta que el seu grup votarà a favor i espera que
es facin els tràmits necessaris a fi de que la titularitat passi a ésser de la
Generalitat.
La proposta és aprovada per unanimitat.
7.- ADQUISICIÓ D’UNA PART DE LA FINCA DE LES GERMANES
MONTSERRAT I CAROLINA PASCUAL GOMBAU SITUADA A LA
CARRETERA DE SUCHS.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el Ple de data 14 d’abril de 1999, va acordar acceptar la cessió
d’una part de la finca de les germanes Carolina i Montserrat Pascual
Gombau corresponent a una quota del 32,42 % de la plena propietat de
la finca que es referirà a continuació en compensació del saldo de
528.494 PTA, del qual eren deutores amb l’Ajuntament del compte de
liquidació provisional del projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació
ED-1 aprovat per acord de Ple de data 27 d’octubre de 1995.
Atès que amb data 26 de maig de 1999, les germanes esmentades en el
paràgraf anterior van ofertar a l’Ajuntament la compra per un import
d’1.101.207 PTA de la part restant de la finca a fi de què aquest sigui
propietari de la seva totalitat inclosa l’edificació inservible existent.
Atès que la finca de referència és annexa al local destinat al servei de
Bombers propietat d’aquest Ajuntament.
Atesa l’existència de consignació en el pressupost de 2000 per
l’esmentada adquisició.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.

Vista la conveniència d’eliminar la quota indivisa de la finca i considerant
el compromís verbal d’aquest Ajuntament d’adquirir la totalitat de la finca,
contret amb les propietàries, de cara a complertar les relacions
econòmiques i patrimonials derivades del projecte de reparcel.lació
esmentat anteriorment.
Vist el que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de data
17 d’octubre de 1998, en el seu article 30 que faculta als Ajuntaments per
adquirir béns, condicionant aquesta a l’informe previ del Departament de
Governació en el supòsit d’adquisició directa.
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Acceptar la proposta de les germanes Montserrat i Carolina
Pascual Gombau i en definitiva adquirir d’aquestes la quota del 67,58%
de la finca que a continuació es dirà juntament amb l’edificació inservible
existent sobre aquesta finca per un import d’1.101.207 PTA a fi de què
quedi definitivament de la plena propietat municipal la totalitat de la finca
a l’integrar amb la quota que ara s’adquireix la del 32,42 % adquirida en
virtut de l’acord del Ple de 14 d’abril de 1999.
Descripció de la finca:
Parcel·la situada al Terme Municipal d'Almacelles situada en la unitat
d'Actuació anomenada ED-2 d'aquesta població amb una superfície de
dos-cents nou metres amb vuitanta vuit decímetres quadrats (209,88
m2), essent els seus límits els següents:
Nord: Parcel·la de l'Ajuntament d'Almacelles.
Sud: Parcel·la de Sra. Maria Pascual Arnó i parcel·la de Sr. Isidro
Pascual Arnó.
Est: Parcel·la de l'Ajuntament d'Almacelles i carretera de Sucs.
Oest: Parcel·la de Sra. Maria Montalban Fuertes i parcel·la de Sr. Isidro
Pascual Arnó.
Sobre aquesta parcel·la existeix una casa de cent-vint metres quadrats
amb corrals que també s’adquireix per part de l’Ajuntament.

a) Titularitat: En virtut de l’aprovació de la reparcel.lació de la Unitat
d’Actuació ED-1, per acord de Ple de data 27 d’octubre de 1995, es va
adjudicar a les Sres. MONTSERRAT i CAROLINA PASCUAL GOMBAU,

per meitats indivises, en concepte de propietari i es correspon
parcialment amb les finques número 2, 5 i 6 de les anteriors aportades.

b) Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten condicions,
substitucions u altres drets.

c) Li correspon l'aprofitament urbanístic següent: 209,88n m2 en planta
baixa 217,74 m2 en dos plantes pis amb una profunditat edificable de 16
m.
INSCRIPCIÓ: Tom 1766, llibre 84, foli 200, finca 6.442
De comú acord ambdues parts convenen que en el cas de què a
l’executar-se les obres d’urbanització en l’àmbit de la unitat d’actuació
ED-1 es produeixi una variació del saldo del compte de liquidació de la
reparcel.lació, rectificant el que es va dir en el Ple de 14 d’abril de 1999,
l’Ajuntament es farà càrrec d’aquestes variacions.
SEGON: Aquesta adquisició queda condicionada a l’informe previ del
Departament de Governació per procedir a l’adquisició directa de la finca.
TERCER: Notificar aquest acord a les propietàries interessades, delegant
al Sr. Alcalde per elevar a escriptura pública el present acord
conjuntament amb el que es va prendre en el Ple de 14 d’abril de 1999.

No obstant això el Ple acordarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU fa constar l’abstenció del seu grup.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP, i amb 6 abstencions de CiU i IPA.
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 2000 I LES BASES
D’EXECUCIÓ. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I
LA PLANTILLA DE PERSONAL
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Havent-se confeccionat el Pressupost General per a l'any 2000 integrat pel
pressupost de l'Ajuntament i els dels Organismes Autònoms " Patronat
Municipal d'Esports ", "Patronat Municipal d'Avis" i “INDESAL” , que
presenten el següent resum per capítols:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

A) OPERACIONS CORRENTS

I
II
III
IV
V
VI
IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIO D’INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

PESSETES

136.100.000
20.000.000
93.447.151
101.850.000
3.900.000
30.000.000
126.619.088
511.916.239
511.916.239

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL

B) OPERACIONS DE CAPITAL

129.080.000
118.290.000
16.350.000
26.314.375
290.034.375

VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

192.880.864
29.001.000
221.881.864

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

511.916.239

PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
III
IV
V

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

30.135.271
8.062.745
3.000
38.201.016

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

23.068.588
11.170.716
10.000
3.951.712
38.201.016

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
IV

A) OPERACIONS CORRENTS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

PESSETES
12.492.000

V

INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

1.000
12.493.000

ESTAT DE DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

3.080.000
4.365.000
6.000
4.095.000
947.000
12.493.000

PATRONAT INDESAL
ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL
III
IV
V

A) OPERACIONS CORRENTS

PESSETES

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

1.240.000
5.700.000
4.000
6.944.000

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES DE DIPÒSIT
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOST CONSOLIDAT

90.000
6.851.000
3.000
6.944.000

CAPÍTOL

PRESSUPOST

PRESSUPOST

PRESSUPOST

PRESSUPOST

TRANSFER.

PRESSUPOST

AJUNTAMENT

PATR. ESPORTS

PATR. D’AVIS

INDESAL

INTERNES

CONSOLIDAT

CAP.1
CAP.2

129.080.000
118.290.000

3.080.000
4.365.000

23.068.588
11.170.716

90.000
6.851.000

0 155.318.588
0 140.676.716

CAP.3
CAP.4
CAP.5
CAP.6
CAP.7
CAP.8
CAP.9
TOTAL:

16.350.000
26.314.375
0
192.880.864
0
0
29.001.000
511.916.239

6.000
4.095.000
0
947.000
0
0
0
12.493.000

10.000
0
0
3.951.712
0
0
0
38.201.016

3.000
0
0
0
0
0
0
6.944.000

0 16.369.000
17.392.000 13.017.375
0
0
0 197.779.576
0
0
0
0
0 29.001.000
17.392.000 552.162.255

I vist l’expedient en el qual consta la documentació a que fan
referència els articles 147 i 149 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General i demés per a
l’exercici 2000, integrat pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix
a la quantitat de 511.916.239,-pessetes i els dels organismes
autònoms “Patronat Municipal d’Esports” per una quantitat de
12.493.000,-pessetes i “Patronat Municipal d’Avis” per un import de
38.201.016,- pessetes, i “INDESAL” per una quantitat de 6.944.000
pessetes i el seu estat de consolidació que ascendeix a la quantitat de
552.162.255,--pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a
l’expedient. L’aprovació del prèstec resta condicionada a l’autorització
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb les retribucions, els
complements de destí i específic atribuït a cadascun dels llocs de
treball relacionats en la nòmina del mes de gener passat que s'annexa
amb l'increment del 2% per a 2000.
Quart: Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, pel termini de 15 dies durant
els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, publicant-se

l’aprovació definitiva del mateix, resumit per capítols, al Butlletí Oficial
de la Província.
Cinquè: Trametre simultàniament a l’enviament del corresponent
edicte al Butlletí Oficial de la Província còpia del pressupost
definitivament aprovat al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, i al Ministeri d’Economia i Hisenda, Delegació a Lleida,
en compliment d’allò que assenyala l’art. 150 LRHL, 20 del RD 500/90
de 20 d’abril."

El portaveu de CiU fa constar:
El passat dia 18 de gener ens vàrem adreçar a vostè Sr. Alcalde,
mitjançant una carta, la qual exposava un cop més la voluntat de
diàleg, consens i de generositat que el nostre grup insisteix en
introduir en aquesta nova legislatura, tot i trobar una gran resistència
per part de l'equip de govern, alhora d'aconseguir aquesta fita.
Una carta senyors regidors que no té precedents en la història política
d’Almacelles, és doncs, davant la importància de la mateixa, que en
llegiré un fragment.
“Malgrat els atacs i desqualificacions rebudes personalment pel
govern que vostè presideix mitjançant els butlletins municipals, vull
insistir un cop més en nom del grup de Convergència i Unió en la
nostra sincera voluntat de diàleg i consens.
Sr. Alcalde, CiU creiem més prioritari i important pel futur d’Almacelles
aportacions polítiques madures, ja que l’objectiu de la gent del poble
és poder gaudir d’un futur de progrés, que no pas les picabaralles que
puguin sorgir entre les diferents opcions polítiques.
Cal tenir en compte que Almacelles portem massa anys en una
situació d’estancament econòmic i demogràfic, la qual ens pot dur
endemés a perdre la nostra categoria de primera població de la
Comarca.
Per aquest motiu i des del sentit de la meva responsabilitat com a cap
de l’oposició i representant la segona força més votada el passat 13
de juny, li ofeoreixo abordar amb coratge la nostra proposta

denominada PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMIC I OCUPACIONAL
D’ALMACELLES.
Com es pot veure, la nostra proposta és sens dubte valenta i
generosa, en que demostra un cop més que CiU prioritzem sobretot
els interessos de les famílies d’Almacelles per sobre dels guanys de
caràcter partidista.
Però, malgrat tota la bona voluntat de Convergència i Unió, vostè
Senyor Alcalde ni tant sols s’ha dignat a contestar a tant distingida
proposta. Un comportament que lamentem molt, perquè deixa clar
novament la seva falta total d’intentar dialogar amb la resta de
representantas del poble.
Pel que fa més concretament la proposta de pressupostos de l’equip
de Govern, direm:
1) Veiem com el deute municipal es dispara amb prop de 130 milions
de pessetes, i que deixa el deute municipal en més de 500 milions.
2) Veiem també, com en el Patronat d’Avis, l’equip de govern
disminueix la inversió, i per tant, deixar clar la seva poca sensibilitat
per la gent gran.
3) En el Patronat d’Esports, podem comprovar que malgrat el gran
número de ciutadans i ciutadanes que practiquen diferents
modalitats, esportives, l’equip de govern manté congelat el capítol
dedicat a l’esport des de 1996.
4) Penso que en el Patronat Indesal, és on podem prendre el pols a
l’equip de govern.
És realment llastimós veure com fa tant sols uns mesos els membres
de l’equip de govern s’abocaven prometent als ciutadans que si
guanyaven les eleccions, ells prendrien mesures per captar indústries.
Ara i un cop confeccionats els pressupostos, veiem com la part
destinada a promoció industrial representa tant sols l’1,25 % del
pressupost municipal, quantitat que cobrirà tot just les despeses de la
Fira (FIDAL). Cal dir a més que aquesta quantitat econòmica, és la
mateixa des de l’any 1998.

De tots aquests comentaris s’arriba a la conclusió que l’equip de
Govern ha elaborat un pressupost poc ambiciós amb el qual no es
podrà garantir un futur de progrés a la gent d’Almacelles.
El portaveu del PSC fa constar que és sorprenent que en el tema de
pressupost el grup de CiU parli de consens quan en realitat l’actitut
que adopten és la de trencar si no es posa el que ells diuen. Esmenta
també, a tall d’exemple, que en les esmenes proposades per CiU en
l’acta del Ple d’octubre es va proposar al grup de CiU que retirés,
perquè no tenia sentit, la que proposava de canviar en l’acta el nom
de PSC per PSC-PSOE i la resposta va ser dir que no. Afegeix
l’esmentat regidor que “no es lo mismo predicar que dar trigo”.
Al criteri del portaveu del PSC el consens es necessita en les coses
concretes i determinades assenyalant que cal que hi hagi la voluntat
d’entendres i no es pot dogmatitzar. En definitiva, assenyala que cal
tirar endavant el pressupost i considerar que les eleccions ja han
passat.
Pel que fa al pla ocupacional anomenat per CiU assenyala que li
hauria agradat tenir-lo però no l’ha vist enlloc.
Tampoc enten, diu el mateix regidor, que d’una banda es critiqui que
s’ha ampliat considerablement el deute i en canvi el mateix grup de
CiU censuri el pressupost dient que és poc ambiciós. Finalment
assenyala que s’està fent un esforç en les inversions importantíssim i
per tant fa que tot quedi més al ralentir.
El portaveu de CiU contesta dient que si no ha vist el pla ocupacional
és per que no l’ha volgut i assenyala que el consens vol dir entendre’s
sense necessitat de què les coses hagin de ser blanques o negres i
que per això estan les negociacions. Finalment diu el mateix regidor
que mai se’ls convida a res.
El portaveu del PSC per acabar assenyala que mai se’ls ha demanat
cap reunió i que els fets de CiU no acompanyen a les paraules
anomenat el consens.
Finalment es sotmet a votació la proposta que és aprovada per 7 vots
a favor del PSC i PP i 6 vots en contra de CiU i IPA.

9.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia de l’any 1999, per
assabentar els reunits:
77/99.- Convocant sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia
14 de desembre de 1999.
78/99.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 13 de
desembre de 1999.
79/99.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 14 de desembre de 1999.
80/99.- Segregació de finca urbana situada amb façanes al C/ República
d’Argentina, C/ Bassa del Pou i Rambla de Catalunya.
81/99.- Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Sant Roc,
103, per 2,5 metres linials.
82/99.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 20 de
desembre de 1999.
83/99.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 21 de desembre de 1999.
84/99.- Autoritzant un gual per al garatge situat al C/ Sant Antoni, 25 per
2,5 metres linials.
85/99.- Autoritzant un gual per al garatge situat al C/ Sant Jaume, 35 per
3 metres linials.
86/99.- Autoritzant un gual per al garatge situat al C/ Sant Roc, 103 per
2,5 metres linials.
87/99.- Autoritzant un gual per al garatge situat al C/ Sant Roc, 103 per
2,5 metres linials.
Així també es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia de l’any
2000, per assabentar els reunits:

1/00.- Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Estació, 35,
per 2,5 metres linials.
2/00.- Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Bassa Bona,
36, per 3 metres linials.
3/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Carme, 101,
per 3,5 metres linials.
4/00.- Aprovació definitiva de la memòria valorada d’urbanització parcial
dels carrers: Sant Antoni, Ntra. Sra. de Montserrat, Pallars i Urgell.
5/00.- Trametent l’expedient d’expropiació per l’obertura i urbanització del
C/ Segrià, per a determinar el preu just dels béns afectats.
6/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Dr. Rubió, 8,
per 2,5 metres linials.
7/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Major, 10, per
2,5 metres linials.
8/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Estació, 37,
per 2,5 metres linials.
9/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat a la Travessia
Canigó, 1, per 3 metres linials.
10/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Sant Antoni,
16, per 2,5 metres linials.
11/00.-Autorització de gual permanent al garatge situat al C/ Bassa Bona,
20, per 3 metres linials.
10.- MOCIÓ DE CIU DEMANANT L’ASSIGNACIÓ DE DESPATXOS
PER ALS GRUPS MUNICIPALS.
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Des de l’inici de l’actual legislatura el grup CiU a l’Ajuntament hem
demanat de forma continuada poder disposar en la seu de la corporació

d’un despatx, amb l’objectiu de poder reunir-se de manera independent i
rebre visites dels ciutadans/es, així com poder celebrar reunions o
sessions de treball amb associacions per a la defensa dels interessos
col.lectius, tal comp preceptua el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Enitats Locals, de data 28 de
novembre de 1986, en el seu capítol II, i més en concret els articles 27 i
28 del mateix.
Per aquests motius, el grup de CiU a l’Ajuntament d’Almacelles
proposem els següents acords al Ple:
PRIMER: Que el President o membre corporatiu responsable de l’àrea de
règim interior estableixi en el termini de tres mesos dels despatxos per
cada grup municipal amb mitjans materials i de comunicació.”
El portaveu de CiU fa constar que:
CiU presentem aquesta moció en la línia del que creiem de justícia.
Altres municipis del Segrià, com Almenar o Corbins ho han entès Sr.
Alcalde, i han complert amb la llei, condicionant despatxos als grups de
l’oposició.
També volem deixar clar que no volem fer fora a ningú de les entitats o
associacions que ocupen a hores d’ara aquestes sales, creiem que
l’Ajuntament disposa de suficients sales, com en la casa Clara, o
Pitàgores per poder acollir tothom, l’únic que fa falta és voluntat política.
Per acabar que en un termini curt s’adequin sales per a cadascún dels
grups presentats.
Acte seguit intervé el portaveu del PP dient que el tema dels despatxos
suposa que caldrà el seu acondicionament cosa que suposarà unes
despeses.
Pel que fa a les possibilitats que oferirà el Casal en construcció
assenyala que al posar-se en funcionament quedarà una sala lliure que
ara es destina a l’Escola de Música i per tant es cosa d’esperar uns
mesos i així evitar gastar milions.
El portaveu de CiU manifesta que al parlar de la Casa Clara és un
exemple i que es poden cercar altres solucions.

El Sr. Alcalde diu que no sap que la llei obligui sinò que diu “en la mesura
de les possibilitats” assenyalant que l’any 1987 hi havia sales buides i
se’ls va denegar la petició.
El portaveu de CiU accepta que a l’inaugurar el Casal es pugui ocupar. El
Sr. Alcalde diu que es donarà quan hi hagi disponibilitat.
Sotmesa a votació la moció és desestimada per 7 vots en contra dels
regidors del PSC i PP i 6 vots a favor dels regidors de CiU i IPA.
11.- Acte seguit s’acorda incloure com a tema d’urgència la següent
moció presentada per CiU amb data 14 de gener de 2000:
“El passat 12 de novembre de 1999 el grup de CiU a l’Ajuntament varem
presentar una moció per tal de debatre una proposta de suport als
afectats per les expropiacions de la Variant d’Almacelles. Aquella
proposta seria rebutjada per l’equip de govern amb l’argument que els
afectats cobrarien abans d’acabar l’any 1999.
Davant el fet, que hem superat de nou totes les promeses efectuades pel
Ministeri de Foment.
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposem els següents
acordos al Ple:
PRIMER: Que l’Ajuntament d’Almacelles es manifesti oficialment sobre el
pagament immediat de les expropiacions convingudes entre els afectats i
el Ministeri de Foment.
SEGON: Instar al Govern Municipal d’Almacelles a crear una comissió,
formada pels diferents grups Municipals de la corporació local, per tal de
reunir-se amb els afectats, i acordar les mesures més efectives per tal de
posar fi a aquesta trista situació.
TERCER: Donar trasllat de l’acord del Ple a la Subdelegació del Govern
Central a Lleida així com als afectats per les expropiacions de la variant
d’Almacelles.”
El portaveu de CiU fa constar:

“A Convergència i Unió ens hagués agradat més no tenir que presentar
aquesta moció avui al Ple.
No fa gaire en aquesta sala els portaveus del govern municipal
exposaven tot un seguit d’arguments i promeses per tal de rebutjar la
moció de CiU que només volia recolzar als afectats per les expropiacions
de la Variant.
Varem ser testimonis de com el portaveu del PSC-PSOE es comprometia
convocar als afectats si aquests no cobraven en un termini d’un mes. Bé
Senyor portaveu han passat tres mesos i no els ha convocat.
El portaveu del PP ens va brindar un discurs més propi de política
general que no pas municipal, alhora que ens va donar la sensació que
actuava com a portaveu del mateix Ministre, enlloc de defensar els
interessos dels afectats de la variant d’Almacelles. A més va afirmar que
els interessats cobrarien abans d’acabar l’any 1999.
Sr.Querol estem al febrer de 2000 i encara no han cobrat.
Per això demanem als regidors de l’equip de govern un canvi d’actitut, i
de posicionament per tal d’actuar a favor dels beneficis de la gent del
poble d’Almacelles.
El portaveu del PP manifesta que dins del discurs anomenat per CiU cal
recordar que es va parlar de les lleis noves que regulen aquesta matèria.
Pel que fa al que s’ha dit de que sembla que es vol més l’interès electoral
que l’interès dels veïns del poble assenyala que possiblement sigui ell el
que més ha lluitat amb trucades i converses amb polítics del Parlament
havent-se aconseguit que es pagui en un temps prudencial o millor òptim.
Últimament esmenta que els diners ja són a la Demarcació de Carreteres
de l’Estat a Catalunya i està previst que es pagarà abans del 12 de març i
si no s’han abonat encara és degut a que els mecanismes són més
complexos del que es pensen els que no hi intervenen. Tot això, diu el
mateix ja ha sortit per la premsa darrerament i per aquestes raons que no
calia ple ni moció.
El portaveu de CiU manifesta que sí que ha vist els diaris però les
indemnitzacions no han arribat.

El Sr. Alcalde fa constar que coneix els esforços realitzats pel portaveu
del PP essent coneixedor de què els diners ja són a Barcelona i per tant
el pagament serà ràpid.
Sotmesa a votació la moció és desestimada per 7 vots en contra dels
representants del PSC i PP i 4 vots a favor dels regidors de CiU i 2
abstencions d’IC.

12.- PRECS I PREGUNTES.El portaveu de CiU demana a l’Alcalde que faci arribar la seva carta
proposant el Pla d’Ocupació al portaveu que no l’ha llegit.
El portaveu d’IPA demana que també es faci arribar a tots els grups.
El portaveu de CiU explica que hi ha una previsió d’ingressos per venda
de terrenys de 30.000.000 PTA i pregunta quin solar i els metres
quadrats que té.
El mateix regidor fa les següents intervencions:
-

Demana que es replantegi i col.loqui el panel infomatiu del carrer
Binéfar cruïlla amb camí d’Esplús que preveu una limitació de velocitat
en defentsa de la integritat física dels vianants. També fa constar que
ja fa mesos que va dir el mateix i encara es troba a terra el panell amb
el deteriorament econòmic que això suposa.

-

Demana que es facin les neteges periòdiques de les marquesines de
les parades d’autobusos complint el compromís que en el seu dia va
adquirir l’Ajuntament.

-

Demana que es redueixin els llocs d’aparcament o es col.loqui un
mirall o el que faci falta en la intersecció dels carrers Bisbe Irurita i el
Carrer Sant Jaume per evitar els accidents que hi van havent.

-

Demana que es miri de netejar les instal.lacions del pavelló donat que
es comenta que hi ha mancances.

-

Fa constar la queixa de que el dia 6 de febrer malgrat que
l’Ajuntament va convidar a visitar la població a les Miss del país no
se’ls informés del fet. Al mateix temps desitja en nom del seu grup, a
na Isabel Ortiz molta sort en el concurs de tot l’estat en que
participarà.

-

El Sr. Alcalde contesta que en Toni Prim dos dies abans li va trucar i
que com Alcalde les va rebre si bé alguns regidors les varen voler
acompanyar per visitar la vila. També recorda com fa uns anys varen
visitar l’Ajuntament un grup de portuguesos socialistes i al seu grup
ningú els va convidar.

El regidor en Joan Ramon Olivart demana que el pressupost de la
Corporació se’ls trameti amb més antel.lació per tal d’estudiar-lo.
També pregunta si el model de pressupost és el que marca la llei o no
perquè té a les seves mans una estructura legal diferenta i més
entenedora. El Secretari assenyala que hi ha tres formes legals
d’estructurar el pressupost que són l’orgànica, la funcional i l’econòmica i
en aquest cas hem utilitzat la funcional seguint la tradició de l’Ajuntament.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22 hores del
vespre.
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