ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE
SETEMBRE DE 2008.- NÚMERO 09:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural, a conseqüència de
les obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord
a l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 28 d’agost de
2008
El regidor portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, manifestarà que votarà en
contra atès que les actes no reflecteixin allò que es va dir.
La resta de regidors aproven l’esborrany de l’acta amb l’únic vot en contra del
representant d’IPA, restant aprovada.

2.- Presa de possessió de na Montserrat Arnó Móra, de
la candidatura de CiU

Es dóna compte de la credencial presentada per la Junta Electoral Central, en
favor de la Sra. Montserrat Arnó Móra.
Acte seguit, i per tal de donar compliment a l’article 108 de la Llei electoral,
sobre la presa de possessió dels regidors, es procedirà a prestar el jurament
per part de la regidora esmentada, segons el que disposa el decret 707/79 de 5
d’abril.
La fòrmula del jurament que es llegeix és la següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Almacelles, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”
A continuació la regidora manifesta la seva voluntat de prometre, i d’aquesta
manera pren possessió del càrrec de regidora.

3.- Presa de possessió de na Carolina Manchó
Lagunas, de la candidatura d’IPA-EPM
Es dóna compte de la credencial presentada per la Junta Electoral Central, en
favor de la Sra. Carolina Manchó Lagunas.
Acte seguit, i per tal de donar compliment a l’article 108 de la Llei electoral,
sobre la presa de possessió dels regidors, es procedirà a prestar el jurament
per part de la regidora esmentada, segons el que disposa el decret 707/79 de 5
d’abril.
La fòrmula del jurament que es llegeix és la següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Almacelles, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”
A continuació la regidora manifesta la seva voluntat de prometre, i d’aquesta
manera pren possessió del càrrec de regidora.

4.- Ratificació de l’aprovació inicial del Decret de
l’Alcaldia de l’aprovació provisional i dels tràmits
posteriors, en relació al Pla Parcial del SUD-6 “Els
Olivars”
Es dóna lectura a la següent proposta, manifestant el Sr. Secretari -en primer
lloc- que en el Ple anterior, ell mateix va confondre als reunits en informar-los,
per escrit, que era suficient el vot de la majoria simple, quan –en realitat- i
segons la Llei Municipal Catalana, cal una majoria absoluta, essent aquest el
motiu pel qual es passa novament la proposta que es detalla:
“Atès que el Ple, de data 27 de març de 2008, havia aprovat inicialment el
document tècnic que es dirà, sense tenir delegació expressa de l'Alcaldia, tal
com ho han manifestat els SSTT d'Urbanisme, per escrit de data 21 d'agost de
2008.
Atès que per tal de rectificar aquesta mancança, per decret de l'Alcaldia de
data 25 d'agost de 2008, s'ha aprovat inicialment el Pla Parcial de l' àmbit SUD6 "Els Olivars" del Poum, més l'annex de data 10 de març de 2008.
És per tot això, que per tal de convalidar l'acte administratiu, es proposa als
reunits el seguent:
Primer: Ratificar l'aprovació inicial de l'Alcaldia, de data 25 d'agost de 2008,
l'aprovació provisional del ple de data 30 de juny de 2008 i tots els tràmits fets
en l'expedient fins a la data.
Segon: Trametre aquest acord als SSTT d'Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva si s'escau”.
El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, considera que solament es
beneficia a Renta Corporación Real State, SA i que, d’altra banda, el Pla
Parcial inclou unes despeses injustes pel que fa al col·lector que hauria de ser
d’interès general.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que celebra que s’hagi
reconegut que cal una majoria qualificada i fa constar que votaran en contra
igualment, ja que aquest acord –al seu parer- no beneficia els interessos dels
vilatans.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

5.- Proposta de nomenament dels càrrecs de Jutge de
Pau titular i substitut
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la finalització del mandat legal de quatre anys, del càrrec de Jutge de
Pau titular i el Jutge de Pau substitut.
Atesa la convocatòria realitzada per a la presentació de sol·licituds, mitjançant
Decret d’Alcaldia, de data 2 de juliol de 2008, que fou tramés al Jutjat de Pau,
al Jutjat Degà de 1a. Instància de Lleida, i publicat en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província núm.100 de data 17 de juliol
de 2008.
Vistes les sol·licituds presentades i considerades les circumstàncies personals
concurrents en els candidats i els mèrits al·legats.
Vist el que disposa l’article 4 i següents, sobre el Reglament 3/95, de data 7 de
juny, es proposa:
Primer: Proposar el nomenament de Jutge de Pau titular del municipi
d’Almacelles al Sr. Ramon Molins Miralbés, per un període de 4 anys.
Segon: Proposar el nomenament de Jutgessa de Pau substituta del municipi
d’Almacelles a la Sra. Anna Maria Ambau Pascual, per un període de 4 anys.
Tercer: Fer tramesa d’aquest acord al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de
Lleida i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”.
El portaveu de CiU, Sr. Josep Gòdia, fa constar l’agraïment del seu grup per la
bona tasca desenvolupada pels actuals titulars dels càrrecs, animant-los a
continuar en la mateixa línia i seguir procurant per la bona administració de la
justícia.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, i les 6 abstencions dels grups del PSC i d’IPA.

6.- Determinació del calendari de les festes locals per a
l’any 2009
Es dóna lectura a la següent proposta, que és aprovada per unanimitat:

“Ratificant l’acord de la Junta de Govern, de 9 de setembre de 2008, i vista la
instància presentada pel Departament de Treball, en la què sol·liciten que
s’acordi pel proper Ple calendari de Festes Locals per al 2009, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Fixar com a Festes Locals d' Almacelles per a l' any 2009 el dies 2 de
març, amb motiu de la Festa de l’ Aigua i el 24 de setembre, amb motiu de les
Festes de la Mercè.
Segon: Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball”.

7.- Moció sobre la declaració de la Comissió
municipalista de Catalunya sobre el finançament local
Es dóna lectura a la següent moció que presenta l’Equip de Govern, i que és
aprovada per unanimitat:
“Gairebé 30 anys després de la constitució dels primers ajuntaments
democràtics, el 19 d’abril del 1979, els municipis catalans volem posar de
manifest els molts avenços que s’han produït en aquest període de temps i les
mancances que encara arrosseguem.
L’elecció, i posterior constitució dels primers ajuntaments democràtics, van ser
els moments en què els ciutadans van gaudir de la recuperació de les llibertats
públiques i de les institucions per al poble, quan van sentir-se autèntica i
directament sobirans.
Entre les moltes millores que s’han viscut aquests anys hi ha la transformació
dels nostres pobles i ciutats, mancats com estaven de serveis bàsics. En
aquest temps, des dels ajuntaments s’ha treballat en la consolidació d’un
enorme ventall de serveis als nostres ciutadans i ciutadanes, que inclouen
matèries diverses com l’ordenació del territori o l’habitatge públic en sòl
municipal; els serveis bàsics comunitaris i els seus equipaments; la seguretat i
la protecció civil; l’educació infantil; el transport urbà; la promoció de l’ocupació;
la protecció del medi; l’atenció social i un llarg etcètera. Algunes d’aquestes
matèries, que els ajuntaments han anat assumint sense tenir-ne la
responsabilitat, han estan recollides com a competències pròpies dels
municipis a l’article 84 del nou Estatut.
Els avenços socials d’aquests 30 anys i la seva plasmació estatutària no han
obtingut el mateix reconeixement financer. Els ajuntaments estem suportant
una situació financera que ens ofega i limita els serveis que podem oferir als
ciutadans i ciutadanes dels municipis que representem.

És per això que podem afirmar que si no millora el finançament dels
ajuntaments no podrem seguir suportant l’esforç econòmic i social que
representa destinar bona part del pressupost municipal a partides que no ens
són pròpies.
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real
del paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en
l’actual estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa
participació de la despesa local respecte del total de la despesa de les
administracions públiques.
Les entitats municipalistes de Catalunya constatem que continua vigent la
principal reivindicació del II Congrés de Municipis de Catalunya, celebrat al
2001, on es va demanar obtenir una participació més gran en els ingressos i la
despesa pública.
A aquesta situació cal sumar l’absència d’una planificació concertada de
recursos entre els tres nivells d’organització territorial de l’estat. En canvi, hem
viscut un constant increment d’activitats i serveis, alguns d’ells no obligatoris, el
que hem anomenat competències impròpies, demandades pels ciutadans i
ciutadanes i essencials per millorar la seva qualitat de vida. El cost d’aquests
serveis de suplència ha desestabilitzat els pressupostos municipals. Uns
pressupostos que també han patit l’impacte financer de nombroses
disposicions generals de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en la prestació
de serveis propis de les entitats locals. Un dels molts exemples és el
desplegament de la Llei de dependència, ampliant molt significativament les
necessitats de despesa local sense establir mecanismes de compensació
íntegra, tal com exigeix el principi de lleialtat institucional.
En aquest context s’està desenvolupant el procés d’aplicació de les
disposicions del nou Estatut d’Autonomia que defineixen el model de
finançament de la Generalitat de Catalunya.
Les entitats municipalistes considerem que el nou finançament local ha de
donar resposta als problemes de suficiència financera dels ajuntaments. Per
aconseguir-ho, creiem imprescindible que es replantegi el model de
finançament de les administracions locals. El nostre objectiu final és que es faci
realitat una reforma estructural del sistema de finançament dels ens locals que
proveeixi de recursos suficients per garantir el compliment del marc
competencial real de les corporacions locals.
Per tot això, acordem:

1. Donar suport a les negociacions que la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol per donar una
resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament pels Ajuntaments.
2. És urgent i prioritari que l’any 2008, a més de l’establiment d’un nou model de
finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament adequat pels
Ajuntaments. Aquest nou model ens permetrà continuar prestant els serveis
que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració
local: noves escoles bressol, més habitatge social, més polítiques d’ocupació,
polítiques adreçades a la plena integració de la immigració o l’atenció social,
per citar-ne algunes, totes elles necessàries per garantir la cohesió social en
pobles i ciutats.
3. Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació amb
el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i, una vegada aprovat el
model de finançament autonòmic, demanar la creació d’una Comissió mixta
Generalitat-Ajuntaments per tractar de manera específica el finançament dels
ens locals.
4. Mentre no s’acordi un nou model, reiterem com a mesures transitòries sol·licitar
al Govern de l’Estat l’estudi d’una moratòria en l’aplicació de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti
que aquelles administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que
demostrin una suficient capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat
d’endeutament en un número limitat d’exercicis; i demanar al Govern de l’Estat
la creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les inversions
fetes pels Ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes.
5. Finalment, constatem amb gran preocupació la proposta del Govern de l’Estat
de congelar l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, tot just en un
període en el qual caldria incrementar la despesa social de proximitat en tots
els municipis. Per aquesta raó, considerem que és clarament inassumible la
proposta i demanem que sigui reconsiderada”.

8.- Ampliació en un any del període de carència del
prèstec a llarg termini, signat en data 26 de juliol de
2004
Es dóna lectura a la següent proposta:

Es proposa als reunits la ratificació del seguent acord de la Junta de Govern
de data 29 de Juliol de 2008 i de l'Annex al contracte de prèsteg formalitzat el
dia 26 de juliol de 2004 que es trascriuran a continuació:
"Atès que el Ple de l’Ajuntament, de data 28 de juny de 2004, va adjudicar a
favor de Banco de Credito Local un prèstec a llarg termini per import de
2.839.570,60 €, a amortitzar en 20 anys, que finalitza el seu període de tres
anys de carència properament.
Atès que el BCL ha oferit a l’Ajuntament una línia mitjançant la qual el
contracte esmentat es pot variar en el sentit d’allargar un any més el període de
carència, sense variar la resta de condicions del prèstec.
Vistos els articles 52 i següents, de la Llei d’Hisendes Locals, és proposa als
reunits el següent:
Primer: Modificar el contracte de prèstec a llarg termini, signat amb el BCL,
amb data 26 de juliol de 2004, en el sentit de modificar el venciment de la
primera de les amortitzacions de capital, prevista per al dia 26 de juliol de 2008,
passant a ser el 26 de juliol de 2009, és a dir, es prorroga un any el període de
carència, en el que es devengaran solament els interessos pactats, en els
respectius períodes de liquidació.
Segon: Aquest acord caldrà que el ratifiqui el Ple"
Annex al contracte de prèsteg formalitzat el dia 26 de juliol de 2004:
ANNEX AL CONTRACTE DE PRÉSTEC FORMALITZAT EL DIA 26 DE JULIOL DE 2004, PER PART
DEL BANC DE CRÈDIT LOCAL, SA I A FAVOR DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES, PER UN
IMPORT DE 2.839.570,60 EUROS, I AMB UN VENCIMENT EL DIA 26 DE JULIOL DE 2024,
INTERVINGUT PEL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES SR. RAMON M.
CORNELLANA PUIGARNAU
Clàusula addicional primera: Ambdós contractants convenen en modificar el venciment de la primera de
les amortitzacions de capital, prevista per al dia 26 de juliol de 2008, passant a ser per al dia 26 de juliol
de 2009, és a dir, es prorroga un any el període decarència, en el què es meritaran solament els
interessos pactats, en els respectius períodes de liquidació.
Clàusula addicional segona: Com a conseqüència de la pròrroga del període de carència, per un any
les amortitzacions del préstec es pacten i s’estableixen de la següent manera:
“El capital del préstec, s’amortitzarà mitjançant 61 quotes trimestrals, per import de 46.550,33 euros
cadascuna d’elles, essent el primer venciment el dia 26 de juliol de 2009 i el darrer el dia 26 de juliol de
2024”.
El present annex, no admet ni extingueix cap altra de la resta de condicions estipulades en el contracte,
les quals romandran subsistents a tots els efectes i continguts. Entenent-se fetes a aquesta clàsusula
addicional, totes les referències efectuades en el contracte de préstec a les condicions particulars”.

El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, considera que no s’han fet els
comptes, que hi ha un dèficit important i que s’ha escollit anar pel camí del mig,
seguint el pagament d’interessos sense amortitzar capital, tot el qual, suposa
una mala gestió per part del Regidor d’Hisenda.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, insisteix en la mala gestió per part
del fins fa poc Regidor d’Hisenda, i que ha suposat l’haver de demanar un
període de carència més llarg per no saber com pagar un deute de 4.000.000
d’euros. Es pregunta on són els ingressos de les vendes que s’han anat
realitzant.
El Sr. Alcalde contesta que la quantitat assenyalada pel portaveu del PSC és
falsa, i que el deute municipal és d’uns 2.700.000 d’euros, dels quals uns
2.400.000 són dels què va deixar l’Equip de Govern socialista quan el que avui
en dia és portaveu en formava part. Afegeix, a més el Sr. Alcalde, que el
préstec que van fer l’any 2004 va ser per poder pagar obres ja iniciades i sense
suficient consiganció en el pressupost de 2003 que havia previst el govern
municipal socialista. Esmenta el Sr. Alcalde, en aquest sentit, obres com
l’acabament del Parc de l’Aigua, el pagament de les butaques del cinema del
Centre Cultural o acabar la cafeteria de la Llar del Jubilat, que portava mesos
aturada. A continuació, el Sr. Alcalde passa a detallar els préstecs efectuats pel
PSC des del 1995 fins al 2002, fins a arribar a la quantitat total de 2.400.000
d’euros, alhora que recorda que el PSC ja va efectuar un refinançament de tot
el deute l’any 2002.
Acte seguit, el Sr. Alcalde detalla també, la venda d’un solar de 6.000 m2 i de la
Caserna de la Guàrdia Civil per part de l’actual Equip de Govern. Recorda, a
més, que el PSC quan estava a l’Equip de Govern també va vendre solars i
patrimoni, com ho va ser el del pati annex a l’institut. El Sr. Alcalde relaciona
també algunes compres de patrimoni realitzades per l’actual Govern municipal
com ha estat la compra d’una finca de 7.000 m2 de sòl industrial al Camí
d’Alguaire, amb 3.000 m2 de naus i que avui formen part dels magatzems
municipals; una de 800 m2 en la UA-3 per fer la plaça del President Macià i una
altra de 30.000 m2 al sector 11, de sòl industrial.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, en el torn de rèplica, fa constar que
sumant el préstec de 2004, que es va fer per refinançar més les pòlisses de
crèdit i afegint l’aval del prèstec de l’EFAC, suposa un total de 4.450.000
d’euros que ve a ser el que ha dit abans.
El Sr. Alcalde li contesta que les pòlisses no són préstecs que incrementin la
càrrega financera i que en arribar al govern municipal ja es va trobar l’esmentat
deute, havent de recórrer a posteriors vendes per tal d’acabar obres
compromeses de feia temps.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que en iniciar el govern
municipal hi deuria d’haver deutes i factures per pagar, però també hi deuria
d’haver ingressos per atendre, afegint que quan governava el PSC aquest mai
va deixar de pagar cap rebut hipotecari. El Sr. Alcalde li respon que el seu
Equip de Govern l’única cosa que ha fet ha estat refinançar el deute existent.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, i 6 vots en contra dels regidors de CiU i d’IPA.

9.- Precs i preguntes
Pren la paraula, el regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, qui
manifesta que vol donar, en primer lloc, la benvinguda a la Sra. Carol Manchó
Lagunas. Acte seguit, proposa que sigui aquesta regidora qui el representi el
seu grup en les Comissions Especials de Comptes i en les Comissions
Informatives Generals.
Acte seguit, el grup de CiU, manifesta que sigui el regidor Sr. Josep Gòdia
Visa, qui representi aquest grup en les Comissions Especials de Comptes i en
les Comissions Informatives Generals.
Continua el portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, dient que l’ex-regidor Sr.
Josep Ramon Olivart els va informar que en passar una instància per Junta de
Govern i respondre’ls que aquesta es donava per assabentada, s’entenia que
es podia veure l’expedient sol·licitat, en aquest cas es tracta d’una obra de la
Rambla de la Generalitat. El Sr. Alcalde li contestat que ja se’ls hi dirà
expressament per escrit el poder examinar l’expedient del què parla.
Així mateix, el portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, demana poder revisar
les cintes dels actes de Ple. El Sr. Alcalde li contesta que especifiqui quins
plens vol veure perquè hi ha hagut alguns que no s’han gravat per problemes
tècnics.
Pregunta, el mateix portaveu, quan s’acabaran les querelles, ja que hi ha una
citació judicial per al proper 10 d’octubre i l’Ajuntament les ha perdut totes.
Acte seguit, el portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa les següents
preguntes:
•

Quan es pensa fer el FIDAL?

•
•
•
•
•
•

Quin cost tenen els uniformes de gal·la que han sol·licitat els agents de
la Policia Local?
Quin pressupost té la Festa Major de setembre?
Quin cost té la televisió que funcionarà per la Festa Major?
Aquesta televisió, ja té els permissos?
Ens pot explicar la programació d’aquesta tele?
Quines àrees de treball portaran les noves regidores de l’Equip de
Govern?

En acabar el torn de preguntes del portaveu del PSC, el Sr. Alcalde dóna inici a
un seguit de consideracions que titula “Hem fet història”, moment en el qual els
quatre regidors del grup del PSC abandonen la sala. El contingut de l’exposició
que fa el Sr. Alcalde és el següent:
“Cada any que passa veiem com els pobles de les nostres comarques busquen
elements singulars i importants de la seva història amb l’objectiu de vestir i
recuperar la seva pròpia identitat. Museus, mercats, mostres o fires són, en
moltes ocasions, les escollides per divulgar aquesta idea.
De fet, tant a l’Estat espanyol, com a Europa o Amèrica trobem molts pobles i
ciutats que també exploten el seu passat històric com a un element turístic i
generador de riquesa.
A les Terres de Lleida tenim exemples clars de municipis, petits, com Guimerà
o de més grans, com ara la ciutat de Lleida. Tots ells, apostant per recuperar
els seus signes d’identitat.
L’actual govern de l’ajuntament d’Almacelles ho va tenir molt clar des del
principi. Almacelles també havia de recuperar el seu passat com un element de
promoció de la població i com no?, d’ingressos econòmics.
Alhora, teníem que confiar aquest gran projecte en una persona que fos capaç
de desenvolupar-la. La persona a la que vam confiar aquesta tasca és l’actual
Tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament, la Montse Gené, una persona de gran
vàlua professional i d’un llarg currículum forjat al llarg dels anys al costat de
grans professionals de gran renom.
Després d’estudiar diverses opcions, va quedar molt clar, que el moment del
nostre naixement a finals del segle XVIII, era el més idoni.
En aquests quatre anys, des del Servei de Patrimoni s’ha treballat sense
descans, i sempre seguint un guió prèviament elaborat:

.- S’han fet tots els treballs de recuperació i consolidació de la fortalesa de la
Saira.
.- S’ha descobert la ubicació de l’Almacelles medieval, i en aquest moment ja
s’està realitzant la quarta intervenció arqueològica, que ens permetrà descobrir
el nostre passat medieval (qui deia que Almacelles no tenia història?).
.- Es va elaborar un catàleg de les cases compreses entre les vuit illes
dissenyades per l’arquitecte Josep Mas Dordal.
.- Es van endegar un projecte d’ajudes econòmiques a aquestes cases,
després d’elaborar un estudi de les façanes històriques.
.- Els treballs d’investigació sobre el nostre passat ens ha portat a signar amb
l’ajuntament de Barcelona un conveni de col·laboració reforçant lligams entre
ambdós poblacions i engegant projectes d’estudi i d’investigació d’un passat
comú.
.- Es va organitzar unes Jornades Internacionals d’Urbanisme del segle XVIII,
amb motiu del bicentenari de la desaparició del nostre gran arquitecte, Josep
Mas Dordal.
.- Som cofundadors i part de l’Associació Internacional de les Ciutats i Entitats
de la Il·lustració.
.- S’ha divulgat Internacionalment el Pla urbanístic Josep Mas Dordal amb el
lliurament d’un plànol facsímil del projecte urbanístic d’en Mas Dordal a grans
personalitats.
.- Es va elaborar un projecte de Museu, que fos d’interès estatal i alhora
d’Almacelles, i s’ha creat una Fundació que el gestionarà.
.- Un projecte de Museu, que va entusiasmar a la Generalitat que no va dubtar
en invertir 379.000 euros i la Diputació 168.000, en total 547.000 euros de les
administracions per dur a terme aquesta gran proposta.
Tot aquest treball està despertant gran interès en el món de l’urbanisme i de
l’arquitectura, la signatura fa pocs dies amb la Universitat de Lleida, o la visita
d’arquitectes vinguts d’arreu per estudiar el nostre passat il·lustrat.
Tot aquest treball s’ha vist recentment reconegut pel govern de la Generalitat
que ha declarat tot el conjunt d’en Josep Mas Dordal com a Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN), que és la màxima distinció cultural que es pot rebre

a nivell de tot l’Estat espanyol i que, per tant, diu molt de la importància del
nostre patrimoni.
Aquesta divulgació del nostre passat ha comportat que darrerament molts
arquitectes, tant d’Amèrica, de l’Estat espanyol o de llocs tan sorprenents com
Palestina, hagin vulgut venir a estudiar in situ el nostre model urbanístic.
Aquesta política de recuperació del nostre patrimoni i de crear una marca
identificatòria ha comportat que l’Ajuntament rebi moltes felicitacions de tots els
estaments acadèmics i culturals de Catalunya: Institut d’Estudis Ilerdencs,
Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Barcelona o l’Institut d’Estudis
Catalans, que han donat el seu vistiplau a declarar el nostre Centre Històric
com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
La declaració de BCIN per descomptat que ens anima i ens encoratja cada dia
més a tirar endavant en les polítiques de recuperació, protecció i difusió del
patrimoni de la nostra vila, del patrimoni de tothom”.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

