ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2001.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. JOAN COLOM RIERA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 13 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.
Excusa l’assistència el Regidor Josep M. Doblas Mancera, amb motiu d’estar
de viatge. Tampoc assisteix a l’acte el Regidor en Josep Zazurca Monclús.
Prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del
Secretari, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple
d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2000.
El Secretari proposa refer la redacció en el sentit de rectificar els vots
d’aprovació de les actes per haver omès els vots dels Regidors de CiU i IpA, i
proposa en definitiva el següent redactat:

“ Sotmeses a votació ambdues actes són aprovades sense cap tipus de
rectificació per 7 vots a favor dels Regidors del PSC I PP. Els regidors de CiU
fan constar el seu vot en contra. El regidor d’IPA fa constar la seva abstenció”.
Els reunits aproven l’esmentada rectificació.
Es dóna compte també de les rectificacions proposades a la redacció de l’acta
presentades pel Sr. Josep Ibarz Gilart, a fi de recollir extensament les seves
intervencions. Sotmeses a votació aquestes rectificacions són desestimades
per 7 vots en contra dels regidors del PSC i PP i 4 a favor dels regidors de
CiU i IPA.
En definitiva l’acta queda aprovada amb la rectificació de Secretaria.
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 2001 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 2001 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

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIO D’INVERSIONS REALS

PESSETES

146.456.000
24.500.000
62.103.000
112.150.000
3.900.000
1.000.000

TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

350.109.000
350.109.000

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

131.400.000
115.179.000
25.200.000
33.460.000
305.239.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

8.000.000
36.870.000
44.870.000
350.109.000

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

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

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS

PESSETES
34.150.180
12.534.653
3.000
46.687.833

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

33.702.151
10.845.000
10.000
2.130.682
46.687.833

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

A) OPERACIONS CORRENTS

PESSETES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

14.800.000
1.000
14.801.000

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

3.141.000
5.420.000
20.000
4.620.000
1.600.000
14.801.000

PATRONAT INDESAL
ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL
III
IV
V

A) OPERACIONS CORRENTS
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS

PESSETES
1.240.000
5.700.000
4.000

TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

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

90.000
6.851.000
3.000
6.944.000

PRESSUPOST CONSOLIDAT

CAPÍTOL

PRESSUPOST

PRESSUPOST

PRESSUPOST

PRESSUPOST

TRANSFER.

PRESSUPOST

AJUNTAMENT

PATR. ESPORTS

PATR. D’AVIS

INDESAL

INTERNES

CONSOLIDAT

CAP.1
CAP.2

131.400.000
115.179.000

3.141.000
5.420.000

33.702.151
10.845.000

90.000
6.851.000

0 168.333.151
0 138.295.000

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

25.200.000
33.460.000
0
8.000.000
0
0
36.870.000
350.109.000

20.000
4.620.000
0
1.600.000
0
0
0
14.801.000

10.000
0
0
2.130.682
0
0
0
46.687.833

3.000
0
0
0
0
0
0
6.944.000

0 25.233.000
19.700.000 18.380.000
0
0
0 11.730.682
0
0
0
0
0 36.870.000
19.700.000 398.841.833

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.
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió
Informativa General.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General i demés per a l’exercici
2001, integrat pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix a la quantitat de
350.109.000,-pessetes i els dels organismes autònoms “Patronat Municipal
d’Esports” per una quantitat de 14.801.000,-pessetes i “Patronat Municipal
d’Avis” per un import de 46.687.833,- pessetes, i “INDESAL” per una quantitat

de 6.944.000 pessetes i el seu estat de consolidació que ascendeix a la
quantitat de 398.841.833,--pessetes.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a
l’expedient.
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb les retribucions, els
complements de destí i específic atribuït a cadascun dels llocs de treball
relacionats. Les retribucions s’incrementaran un 2% per a l’any 2001.
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 destaca que el pressupost no va a favor del creixement
d’Almacelles i no presenta inversions. Acte seguit fa esment de les variacions
relatives als pressupostos dels patronats, respecte a l’exercici anterior.
D’altra banda manifesta que no ha pogut examinar gaire els pressupostos
atès que solament han disposat de dos dies per a fer-ho, i no se’ls ha convidat
a consensuar-ho, per tot el qual el seu grup no donarà suport a la proposta.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP i amb 4 vots en contra dels regidors de CiU i IPA.

3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’
EXERCICI 1999.Es dóna lectura de la següent proposta:

“Havent-se confeccionat el Compte General de l'Ajuntament d'Almacelles
corresponent a l’exercici 1999, integrat pels estats de comptes anuals
previstos a la Base 416 de la Instrucció de comptabilitat i els annexes dels
estats anuals,i el Compte General dels OOAA "Patronat d'Avis", "Patronat
d'Esports" i "Indesal".
I havent estat informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes
en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2000, d'acord amb allò que
estableix l'art. 193 de la LRHL.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta d'acord:
PRIMER: Aprovar el Compte General de l'Ajuntament d'Almacelles
corresponent a l’exercici 1999, integrat pels estats de comptes anuals
previstos en la base 416 de la Instrucció de Comptabilitat, així com el Compte
General dels OOAA "Patronat d'Avis", "Patronat d'Esports" i "Indesal".
SEGON: Donar trasllat del present acord al Tribunal de Comptes, als efectes
oportuns.”
El portaveu de CiU assenyala que atès que no han participat en el tema no
donarà suport a la proposta.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i PP i amb 4 vots en contra dels regidors de CiU i IPA.

4.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA
CATALANA
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist el Reglament per l’ús de la Llengua Catalana, tramès pel Consell
Comarcal del Segrià amb data 23 de gener de 2001, el qual ha estat aprovat
inicialment per l’esmentada entitat.
Vista la petició del Consell en el que demana que els municipis s’afegeixin a
aquesta inciciativa aprovant inicialment el model de Reglament tramès per

l’esmentada entitat a fi de què regeixi l’ús de la llengua catalana tant en
l’Ajuntament com en els organismes o patronats depenents de l’entitat.
Vist el que disposa l’article 9 de la Llei 1/98 de 7 de gener de Política
Língüística i legislació complementària i l’article 22.2 de la Llei de Bases de
Règim Local de data 2 d’abril de 1985 que faculta als ajuntaments per
l’aprovació d’ordenances i reglaments. Vist l’article 49 de l’esmentada llei de
Bases de Règim Local que fixa el procediment per a l’aprovació d’ordenances
locals.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament per a l`´us de la Llengua Catalana
a l’Ajuntament d’Almacelles i organismes autònoms locals.
SEGON: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies amb
inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de
la Corporació, amb la finalitat que es puguin presentar al.legacions i
suggeriments. En el cas que no s’haguèssin presentat cap reclamació
s’entendrà adoptat amb caràcter definitiu l’acord que fins llavors era inicial o
provisional.
TERCER: Publicar l’ordenança íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província un cop aprovada definitivament.
QUART: Trametre l’aprovació definitiva al Consell Comarcal del Segrià.”

El portaveu de CiU fa constar que la proposta el complau i al mateix temps el
sorprèn perquè el PSC votava en contra quan es tractava de la identitat de la
nació.
Assenyala també que vigilarà el compliment del Reglament. En fase de
votació l’aprovació és aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
POLÍGON INDUSTRIAL L’ERA DEL COMTE.
Es dóna lectura de la següent proposta:

D’URBANITZACIÓ

DEL

Vist el projecte d’urbanització corresponent al Pla Parcial, i Polígon Industrial
“Era del Comte” de data abril de 2000, per import de 297.151.596 PTA.
Vista la necessitat de què per part de la Junta de Compensació, a iniciativa de
la qual es presenta aquest projecte, es procedeixi d’immediat a la urbanització
del polígon.
Ateses les peticions dels propietaris afectats per poder edificar en la zona, i
els compromisos contrets en aquest Ajuntament a l’aprovar-se el pla parcial i
el projecte de compensació adient.
Vistos els articles 53, 64 i concordants del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de
juliol que refon la normativa urbanística catalana.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposta als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’urbanització corresponent al Pla
Parcial, i Polígon Industrial “Era del Comte” de data abril de 2000.
SEGON: Sotmetre l’expedient al públic mitjançant inserció d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província i en els taulers pel termini de 20 dies , amb
notificació als propietaris afectats, a fi de què es presentin les al.legacions que
es creguin adients.”
El portaveu de CiU assenyala que de l’import de 300 milions de pessetes
d’aquest projecte l’Ajuntament hi haura de fer una aportació a proporció del
10% de les finques adjudicades, manifestant que no ha vist la consignació
adient en el pressupost.
El regidor portaveu del PSC contesta que està prevista la seva execució en
tres fasses i que la Junta de Compensació haurà de tramitar prèviament un
prèstec. Per tot això assenyala que encara falta bastant temps perquè es faci
la despesa si bé sembla que hi ha ganes d’urbanitzar.
La proposta és aprovada per unanimitat.
6.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE
MUNICIPAL DE LES UNIONS DE FET.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Amb l’objecte d’inscriure les unions no matrimonials de convivència estable
entre dues persones siguin o no del mateix sexe. S’ha procedit a redactar
l’ordenança reguladora del Registre Municipal de les Unions de Fet redactada
per aquest Ajuntament en aplicació de la Llei d’Unions Estables de Parella.
Vist el procediment per a l’aprovació d’ordenances i reglaments fixats en la
Llei de Bases de Règim Local de data 2 d’abril de 1995 en el seu article 22.2,
el que disposa l’article 49 de la mateixa en el que regula el procediment
d’aprovació d’ordenances locals, i el dictàmen de la Comissió Informativa
General, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora del Registre Municipal
de les Unions de Fet.
SEGON: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies amb
inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de
la Corporació, amb la finalitat que es puguin presentar al.legacions i
suggeriments. En el cas que no s’haguèssin presentat cap reclamació
s’entendrà adoptat amb caràcter definitiu l’acord que fins llavors era inicial o
provisional.
TERCER: Publicar l’ordenança íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província un cop aprovada definitivament.”
La proposta és aprovada per unanimitat.
7.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els reunits:
ANY 2000:
86/00.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 21 de desembre de
2000.
87/00.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 21 de desembre de 2000.
88/00.- Autoritzant un gual al C/ Les Piscines, 4 de 4 metres linials

ANY 2001:
1/01.- Autoritzant un gual al C/ Sant Pere, 2 BA, porta 1, de 2,5 metres linials
2/01.- Autoritzant un gual al C/ Sant Pere, 2 BA, porta 2, de 2,5 metres linials
3/01.- Autoritzant un gual al C/ de l’Estació, 16, per 3 metres linials.
4/01.- Autoritzant un gual al C/ Sant Roc, 104 per 2,5 metres linials.
5/01.- Autoritzant un gual al C/ Canal, 3 – BA per 2,5 metres linials.
6/01.- Autoritzant un gual al C/ Carme, 62 per 2,5 metres linials.
7/01.- Reconèixer l'existència de la superfície real total de 567,99 m2 en relació

a l'agrupació de les finques 1,2 i 3 de les parcel·les ubicades amb façanes als
C/ Sant Roc, Maragall i Dr. Rubió i Sans.
8/01.- Autoritzant un gual C/ Carme, 92 per 2,5 metres linials.
9/01.- Autoritzant un gual a la Rambla Catalunya, 11 B-A per 3,5 metres linials.
10/01.- Autoritzant un gual C/ Sant Jaume, 116, porta 6, per 2,5 metres linials.
11/01.- Autoritzant un gual C/ Sant Jaume, 116, porta 5, per 2,5 metres linials.
12/01.- Autoritzant un gual C/ Sant Jaume, 116, porta 7, per 2,5 metres linials.
13/01.- Autoritzant un gual C/ Sant Roc, 103, porta 2, per 2,5 metres linials.
14/01.- Autoritzant un gual a la Rambla Generalitat, 2 BA per 4,5 metres linials.

8.- MOCIÓ DE CIU SOBRE L’ASFALTAMENT DEL CAMÍ DE LES
COVETES.Es dóna lectura de la següent proposta:
“L’any 1992 la Cooperativa del Camp d’Almacelles va iniciar els estudis per
traslladar les seves instal.lacions fora del casc urbà de la Vila, més
concretament en la zona coneguda com la partida de les Covetes, polígon 9
parcel.la 7.

Una iniciativa que a més d’oferir un millor servei als seus socis, també
comporta una sèrie de millores pel conjunt del municipi. En temes urbanístics,
una nova requalificació dels terrenys que ocupen en actuals les instal.lacions
de l’assecador.
Pel que fa al trànsit i la seguretat viària, aquest també es veurà millorat, ja que
en l’actualitat els tractors amb remolc s’han de moure entre els vehicles
aparcats en els carrers amb tots els problemes que això comporta.
Finalment el Medi Ambient també es veurà força beneficiat, ja que amb el
trasllat de les instal.lacions agrícoles també afectaria als actuals magatzems
de l’assecador del gra, actualment situats al centre del casc urbà.
Però no seria fins l’any 2000, amb l’arribada de la nova junta a la Cooperativa
que el projecte de trasllat aquestes instal.lacions reprendria força.
Avui i segons fons de la Cooperativa del Camp, la construcció d’aquestes
noves instal.lacions tenen previst iniciar-se en el decurs de l’any 2001.
El trasllat imminent de la Cooperativa del Camp a la partida de les Covetes,
comportarà un increment considerable del moviment de transport agrícola en
els camins d’aquesta àrea, més concretament al camí de les Covetes.
Davant aquest fet, el grup municipal de CiU proposem els següents acords:
PRIMER: Sol.licitem que l’Equip de Govern encarregui als serveis tècnic i
urbanístic de l’Ajuntament l’estudi d’eixamplament i asfaltament de l’actual
camí de les Covetes en el seu traçat des del camí d’Alguaire fins a la nacional
240, amb les compensacions corresponents als veïns, en el cas que es vegin
afectats.
SEGON: També proposem una modificació del traçat del camí abans d’arribar
a la N-240, és a dir, suggerim que el futur camí connecti amb la N-240 uns 50
metres més amunt en direcció Lleida, per tal de facilitar l’accés a la
Cooperativa dels vehicles agrícoles i camions de gran dimensions, d’aquesta
manera podrem suprimir l’actual punt negre, el qual recorden, té una pendent
de més de 30 graus.
TERCER: També sol.licitem a l’Equip de Govern que realitzi gestions davant
el Ministeri de Foment per tal d’adequar en la calçada de la N-240, carrils
d’accés i senyalitzar la futura connexió del camí de les Covetes.”

Tenint en compte el dictàmen de la Comissió Informativa General s’obra la
fase de debat en la que el portaveu de CiU considera que la proposta ja és
prou clara, que en definitiva cal cercar les connexions del Polígon Industrial i
donar més amplada als vials d’accès. Últimament remarca la necessitat d’una
connexió amb la N-240.
El portaveu del PP fent al.lusió a la intervenció del portaveu de CiU i a les
seves al.lusions a la necessitat de diàleg destaca que aquest no s’ha dignat a
preguntar si estava previst l’arranjament d’aquest camí per aquest any, cosa
que s’hauria contestat afirmativament.
Assenyala que ell ha impulsat el trasllat de la Cooperativa i per tant és prou
coneixedor de tota la problemàtica que suposa tirar endavant aquest polígon.
Pel que fa al clavegueram, al seu criteri caldrà que transcorri pel Camí de les
Covetes i per tant no es pot asfaltar fins que l’obra estigui acabada.
Últimament manifesta que els accessos ja estan previstos i pel que fa al tema
de la N-240 fa constar que és un tema que està parlat amb el Ministeri de
Foment des de fa temps.
Contestant al portaveu del PP, el portaveu de CiU assenyala el dret que té de
fer propostes al Ple tant si li agraden com no al portaveu del PP. Últimament
manifesta que caldrà provar i és cert que les gestions s’han fet realment, no
sigui que es repeteixi el que va passar amb la renovació del DNI.
El portaveu del PP contesta dient que les gestions s’han fet de la manera més
àgil bé sigui telefònicament, o bé personalment i per escrit, havent-se celebrat
diferents reunions amb els responsables de Foment.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 7 vots en contra dels
Regidors del PSC i PP i amb 4 vots a favor dels Regidors de CiU i IpA.

9.- MOCIÓ DE CIU DEMANANT LA CESSIÓ TOTAL I GRATUÏTA DE LA
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“El nostre grup municipal s’ha assabentat pels mitjans de comunicació que el
Govern Espanyol demana 300 milions per les onze casernes de la Guàrdia
Civil, tancades arreu del desplegament de la policia nacional de Catalunya
(Mossos d’Esquadra) a Lleida.

Entre aquestes onze casernees trobem la d’Almacelles valorada per 24
milions per la “Gerencia de Infraestructuras de Seguridad del Estado” (GISE).
El grup de CiU manifestem:
a) Tenint present que el poble d’Almacelles va contribuir per construir dita
caserna en el seu temps.
b) Tenint present que el municipi d’Almacelles necessita d’aquest espai, per
adequar-lo, ja sigui, per una residència per a gent gran o per a entitats
culturals i esportives.
Donat que el programa electoral del Grup municipal de CiU, ja plantejava la
recuperació de la caserna de la Guàrdia Civil, davant el fet que Convergència i
Unió volem que l’antiga caserna sigui convertida en un indret social
(residència pels nostres padrins, aglutinar entitats culturals, etc…), així com el
fet que l’estat de l’edifici està molt deteriorat.
1) Convergència i Unió proposem que l’Ajuntament sol.liciti al Govern
Espanyol la cessió total i gratuïta de l’edifici i entorn a l’Ajuntament
d’Almacelles.
2) En el cas que (GISE) es negués a cedir gratuïtament la caserna i entorn al
poble d’Almacelles, el grup de CiU sol.licitem una reunió urgent de tots els
portaveus, per acordar tots plegats accions per recuperar aquest esplai.
3) Donar trasllat de l’acord al Ministre d’Interior, Mayor Oreja.”
Tenint en compte el dictàmen de la Comissió Informativa General s’inicia el
debat amb la intervenció del portaveu de CiU el qual considera vergonyós que
l’Estat negociï amb els Ajuntaments el tema de les casernes, tenint en compte
que els terrenys van ésser cedits per aquests i inclús s’han fet millores en els
edificis a càrreg dels Ajuntaments. Finalment manifesta que es tracta
d’instal.lacions velles i espera que per tots aquests motius rebrà el suport de
tots els grups municipals en benefici del poble.
El portaveu del PP assenyala que:
-

L’equip de govern ha fet les gestions adients per obtenir gratuïtament la
cessió de la caserna, i ha acompanyat per veure les instal.lacions als
tècnics de GISA per tal de destacar les deficiències existents. També
assenyala que l’estat no és una institució similar a la de les “Germanetes
dels Pobres” i per tant pot demanar el que cregui adient. Malgrat això es
seguiran les negociacions sobre el tema en tota l’extensió necessària, i

considera finalment que la proposta s’ha despertat tard atès que el tema
estava prou en marxa.
El portaveu de CiU per impedir que es produeixin casos de desconeixement
de les circumstàncies s’ofereix a reunir-se amb l’equip de govern sempre que
se’ls convoqui i així podran estar assabentats de les coses i gestions que es
realitzen, assenyalant que si no està escrita la gestió no se la creu.
El Sr. Alcalde fa constar que s’està treballant el tema, que és cosa negociable,
i que aquesta conclusió l’ha tret dels contactes que ha tingut amb
representants de l’Estat Central. El Sr. Alcalde demana finalment que es retiri
la proposta pels motius expressats si bé els regidors de CiU consideren que
ha de continuar com a tal.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 7 vots en contra dels
Regidors del PSC i PP i amb 4 vots a favor dels Regidors de CiU i IpA.

10.- MOCIÓ DE CIU PER MILLORAR L’EDIFICI DEL PARVULARI VENSI.
Es dóna lectura de la següent moció:
“En aquests últims anys hem pogut veure com s’han anat deteriorant les
instal.lacions d’ensenyament municipals, així com del seu entorn.
En el Col.legi Antònia Simó podem comprovar com l’entorn i els accessos al
centre estan totalment abandonats i amb poca salubritat.
El fet de la manca d’enllumenat públic en aquesta zona provoca que aquest
indret sigui visitat a hores noctures no precisament per alumnes.
La situació del parvulari municipal també requereix una actuació per part de
l’equip de govern, com la supressió de les barreres arquitectòniques a
l’entrada de l’edifici o la millora del parc infantil.
És per tot això i davant que el Govern de Convergència i Unió a la Generalitat
ha dotat els seus pressupostos en més de 1.267 milions pessetes, per atorgar
subvencions per a la creació de noves places escolars de primer cicle
d’educació infantil (0-3 anys) a centres de titularitat municipal, amb l’objectiu
d’impulsar de forma decidida la creació de les primeres 6.000 places.

I que les subvencions es concediran als ajuntaments que promoguin la
creació de places escolars fent obres en edificis de nova planta o adequant
edificis preexistents, fins a un màxim del 50% de l’import de l’obra efectuada,
el grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament d’Almacelles
proposem al Ple els següents acords:
PRIMER: Que l’equip de govern municipal encarregui als serveis tècnics la
redacció d’un projecte per millorar l’edifici del parvulari Vensi on es tingui
present la supressió de les barreres arquitectòniques del mateix.
SEGON: Que l’equip de govern destini una partida en els pressupostos del
2001 per fer front a una part d’aquestes millores del parvulari així comd els
accessos del col.legi Antónia Simó.
TERCER: Que l’equip de Govern municipal del PSC-PP sol.liciti, en quan es
publiqui l’Ordre del Govern de la Generalitat, l’ajuda del 50% dedicat a
adequar els edificis preexistents en el primer dicle d’educació infantil.
QUART: Donar trasllat de l’acord al Centre Antònia Simó i a l’AMPA.”
Tenint en compte el dictàmen de la Comissió Informativa General s’obre el
debat amb la intervenció del portaveu de CiU que destaca la necessitat de fer
una reforma a les instal.lacions escolars tal com va acordar l’assemblea de
l’APA. També demana més sensibilitat per al tema d’Ensenyament davant la
possibilitat de fer una reforma sèria del Parvulari i demanar ajuts importants.
El portaveu del PSC assenyala que els 4 anys que va governar CiU no es va
fer cap gestió de cara al parvulari, ni tant sols donar una ma de pintura i és
sorprenent que ara es demanin aquestes actuacions. Afegeix també que una
aula de P3 podria restar tancada per manca d’alumnes i cosa semblant passa
amb l’Ensenyament Infantil que esta faltat de gent.
En definitiva el que és evident és que cada any es fan les millores necessàries
però no fa cap falta portar a terme l’actuació que es proposa.
El portaveu de CiU assenyala que no li consta cap millora substancial
realitzada i que hi ha circumstàncies que demanen una clara millora com per
exemple el fet que els nens petits hagin de pujar al primer pis.
El portaveu del PSC contesta assenyalant que no són certes les
manifestacions de CiU pel que fa a les inversions.

El Sr. Alcalde diu que és cert que es podria tancar una aula de P3 per manca
d’alumnes i acte seguit llegeix una carta de fa pocs dies rebuda de l’Escola A.
Simó en la que fa arribar a l’Ajuntament el seu sincer agraïment per les obres
realitzades.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 7 vots en contra dels
Regidors del PSC i PP i amb 4 vots a favor dels Regidors de CiU i IpA.

11.- PRECS I PREGUNTES.-

Es dóna lectura de les següents preguntes fetes per escrit per part del
portaveu de CiU:
1ª) Quan pensa l’equip de govern comunicar al nostre grup veure la llista dels
treballs encarregats a l’empresa SEGRELAND, així com els imports pagats
per cadascún d’ells?
El Sr. Alcalde fa constar que ahir a través del Secretari va dir al Sr. Olivart que
els podia veure, inclús els informes fets per aquesta empresa que per cert han
estat molt útils.
2ª) El passat 1 de febrer del 2001, el Diari La Mañana, va fer pública la
denúncia de varis veïns de la vila, on:
a) Denúncien la brutícia que es troba dipositada a l’entrada del carrer Piconill i
que l’Alcaldia no ha fet res en tot aquest temps per a netejar-ho.
b) Que l’Equip de Govern que vostè presideix cobra clavegueram als veïns i
no es vol fer responsable del manteniment de la claveguera.
c) També, i en nom de varis veïns demanen una solució a tots aquests
problemes els quals podrien ser, l’obertura i connexió del carrer Piconill
amb el carrer Lleida i d’aquesta manera la claveguera en qüestió, la qual
recull també les aigües residuals del VENSO i Polígon Industrial del Pla de
la Creu no passarien per propietat privada sinò que ja podrien anar pel
futur carrer.
Es pregunta finalment que pensa fer l’equip de govern per solucionar aquests
problemes i quan pensa iniciar les possibles solucions.

El Sr. Alcalde contesta que no existeix el carrer Piconill i que possiblement es
tracti del carrer de la Bóvila i de Raimat. Respecte al tema plantejat manifesta
que és de difícil solució si bé es passarà al tècnic per al seu estudi.
En relació amb la qüestió plantejada sobre el clavegueram contesta que
aquest servei es dóna i per tant es pot cobrar, assenyalant que el desaigüe és
del Sindicat de Regs i no hi té res a veure l’Ajuntament.
Finalment pregunta el Sr. Joan Ramon Olivart perquè s’augmenta al judicatari
del Servei de Recollida de deixalles l’IPC del 4,2 % i no el 2% fixat en la Llei
de Pressupostos de l’Estat. El Sr. Alcalde contesta que es fa a l’aigual que
cada any segons l’IPC de la Delegació d’Estadística i en compliment del
contracte.
A continuació es pregunta pel mateix regidor quin és el nombre de persones
que s’ha interessat per la renovació del DNI a Almacelles. El Sr. Alcalde
contesta que al voltant de 100 ja estan apuntats i que es farà una segona
llista.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13 hores
del migdia.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

