ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2003.- NÚMERO 13:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària de
data 27 de novembre de 2003
Els reunits acorden la seva aprovació per unanimitat.

2.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer de Nostra Sra. de
Montserrat (tram comprès entre els carrers del Segrià i
Noguera).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Nostra Sra. de Montserrat (tram comprès entre els carrers del Segrià i
Noguera), tal com consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

3.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer de la Noguera (tram
comprès entre el carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i
carrer de Sant Jordi)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i
carrer de Sant Jordi), tal com consten en els documents anexos en aquesta
proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

4.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer de Sant Jordi (tram
comprès entre el carrer de la Noguera i el carrer del
Segrià).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la Noguera i el carrer del
Segrià), tal com consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més convenient.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

5.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer del Segrià (tram
comprès entre el carrer de Sant Jordi i el de Joaquín
García Morato, ara Bertomeu Blanch)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant Jordi i el de Joaquín
García Morato, ara Bertomeu Blanch), tal com consten en els documents
anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

6.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer del Segrià (tram
comprès entre el carrer de Nostra Sra. de Montserrat i
Sant Jordi)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Nostra Sra. de Montserrat i
Sant Jordi), tal com consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

7.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer de la Bassa del Pou
(tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el carrer
del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el
carrer del Segrià), tal com consten en els documents anexos en aquesta
proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

8.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització del carrer de Joaquín García
Morato, ara Bertomeu Blanch (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Joaquín García Morato, ara Bertomeu Blanch (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià), tal com consten en els documents
anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

9.- Aprovació inicial del Compte de Liquidació definitiva
de la reparcel·lació econòmica del carrer del Segrià, de
la Noguera, de Sant Jordi, de Joaquín García Morato
(ara Bertomeu Blanch), de la Bassa del Pou i carrer
d’Alguaire
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 22 de novembre de 2002, es va aprovar
inicialment el compte de liquidació de la reparcel·lació econòmica de referència
notificant-se als propietaris i per edictes en la forma reglamentària.
Atès que un cop executada l’obra s’ha procedit pel tècnic a determinar l’import
total de les obres, cosa que ha donat lloc a fixar definitivament les quotes
d’urbanització .
Vist el que disposa l’article 128 i següents del reglament de gestió urbanística
es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la
reparcel·lació econòmica de la unitat d’actuació esmentada.
Segon: Sotmetre l’expedient a infomació pública i notificar-ho als propietaris de
forma que restará aprovat definitivament si no hi ha al·legacions”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

10.- Assenyalament dels subjectes passius, de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les CCEE
per l’obra d’urbanització dels carrers de Ponent i carrer
d’Aragó
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització dels
carrers de Ponent i carrer d’Aragó, tal com consten en els documents anexos
en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
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 de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

11.- Aprovació inicial del Compte de Liquidació
definitiva de la reparcel·lació de l’Estudi de Detall ED-1
(carrer de Ponent, d’Aragó i Melcior de Guàrdia)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 15 de novembre de 1996, es va aprovar
inicialment el compte de liquidació de la reparcel.lació de referència notificantse als propietaris i per edictes en la forma reglamentària.

Atès que un cop executada l’obra s’ha procedit pel tècnic a determinar l’import
total de les obres, cosa que ha donat lloc a fixar definitivament les quotes
d’urbanització.
Vist el que disposa l’article 128 i seguents del reglament de gestió urbanística
es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la
reparcel·lació de la unitat d’actuació esmentada.
Segon: Sotmetre l’expedient a infomació pública i notificar-ho als propietaris de
forma que restará aprovat definitivament si no hi ha al·legacions”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

12.- Aprovació inicial del Compte de Liquidació
definitiva de la reparcel·lació de l’Estudi de Detall ED-2
(carrer de Ponent, d’Aragó i Melcior de Guàrdia)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 15 de novembre de 1996, es va aprovar
inicialment el compte de liquidació de la reparcel.lació de referència notificantse als propietaris i per edictes en la forma reglamentària.
Atès que un cop executada l’obra s’ha procedit pel tècnic a determinar l’import
total de les obres, cosa que ha donat lloc a fixar definitivament les quotes
d’urbanització .
Vist el que disposa l’article 128 i seguents del reglament de gestió urbanística
es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la
reparcel·lació de la unitat d’actuació esmentada.

Segon: Sotmetre l’expedient a infomació pública i notificar-ho als propietaris de
forma que restará aprovat definitivament si no hi ha al·legacions”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

13.-Creació del servei del Museu
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és de la competència municipal, segons l’article 2.e de la Llei de
Bases de Règim Local, portar a terme les activitats incloses en l’àrea del
Patrimoni Històric artístic entre les que cal comptar les relatives a les
col·leccions museístiques que integren els serveis de museus.
Atès que després de fer un estudi de la història de la nostra vila, en el camp de
l’arquitectura i de l’entramat urbà, s’ha concebut la conveniència de portar a
terme aquest servei, en l’àmbit de l’Arquitectura i Urbanisme, i d’una manera
especial, per fer memòria de l’autor de les nostres obres més importants,
l’Arquitecte en Josep Mas i Dordal.
Atès que els serveis els pot gestionar la corporació en la forma directa o
indirecta d’acord amb l’article 50.2.h de la Llei Municipal catalana.
Atesa la conveniència de crear una fundació per a una millor gestió del sevei
que permeti la col·laboració de les administracions i al mateix temps la
participació de les empreses col·laboradores.
Atès que es disposa d’un local adient, l’antic col·legi Pitàgores, que es pretèn
rehabilitar per tal d’utilizar-ho com a museu, obra de l’arquitecte en Joan
Bergós i Massó, admirador i deixeble d’Antoni Gaudí.
És per tot això que es proposa el següent:
Primer: Crear el sevei de museu en el nostre municipi.

Segon: Encarregar la redacció del reglament del Servei per fixar el règim
estatutari dels usuaris.
Tercer: Gestionar el servei a través de la Fundació Museu de l’Arquitectura i
Urbanisme “Josep Mas i Dordal” d’Almacelles
Quart: Adscriure a l’esmentat servei l’edifici de l’antic col·legi Pitàgores i
disposar que provisionalment el personal de l’Ajuntament es faci càrrec
d’atendre les funcions que coportarà el sevei”.
Cinquè: Fixar en el pressupost de la Corporació les despeses necessàries per
a dotar el servei de referència”.
En primer lloc, el Sr. Alcalde fa esment de l’interès que suposa tirar endavant
amb aquest projecte atès que això faria coneixedora a tota Catalunya i a la
resta de l’Estat espanyol la nostra vila i, a més, seria reconeguda pels aspectes
relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme. Destaca, també, que l’edifici de
l’antic col·legi “Pitàgores”, on s’ubicaria el futur museu seria un lloc emblemàtic;
en primer lloc per ser un grat record d’infància de generacions d’Almacellencs
que van ser educats en aquesta escola, i en segon lloc, per ser un edifici
remarcable pels seus elements arquitectònics propis del modernisme, fruit del
disseny innovador de l’arquitecte Joan Bergós i Massó, deixeble d’Antoni Gaudí
i de qui va saber aplicar gran nombre de les seves novetats en el món de
l’arquitectura de principis de segle XX a l’obra civil. Alhora, seria el millor
aparador per mostrar arreu l’urbanisme il·lustrat de qui fou el dissenyador i
urbanista més avençat del seu temps, el mestre d’Obres barceloní Josep Mas
Dordal, qui creà el primer plànol del que hauria de ser la nova Almacelles,
projecte encomanat per Melcior de Guàrdia i Matas, cap a l’any 1770.
Afegeix també, que aquest museu seria gestionat per una fundació que
s’encarregaria del seu funcionament, coordinant els interessos de les
administracions que hi estarien representades, així com el d’altres entitats
públiques o privades que també han manifestat el seu desig d’estar presents en
l’esmentada fundació.
Informa el Sr. Alcalde que actualment ja hi ha signat un conveni amb la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge pel que fa a la restauració i rehabilitació de

l’immoble, així com una petició al PUOSC per fer front a les despeses
d’urbanització de l’entorn.
Per acabar considera pertinent retirar el punt 14 de l’Ordre del Dia, ja que seria
bo perfilar, millorar i revisar alguns aspectes dels estatuts que haurien de regir
la Fundació del museu, quedant aplaçat per un proper ple l’aprovació dels
estatuts i, en definitiva, de la fundació que haurà de gestionar el museu.
El portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, pregunta si el reglament dels
serveis que es volen crear existeix o si encara s’ha d’encomanar als Serveis
Jurídics. El Sr. Alcalde contesta que encara cal confeccionar-lo.
Acte seguit, el mateix portaveu del PSC pregunta, també com es gestionarà
aquesta infraestructura en la dotació pressupostària de l’any vinent. El Sr.
Alcalde li contesta que s’esà realitzant el corresponent estudi de despeses, a fi
de contemplar-lo i assignar les partides corresponents en el Pressupost de
l’exercici de 2004.
Finalment, el mateix portaveu del PSC, manifesta que el seu grup vol donar el
seu vot de confiança i que votarà favorablement a la proposta.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels seus membres.

14.- Constitució de la fundació del Museu
d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal”
La proposta queda aplaçada fins a nova ordre, segons ordre de l’Alcaldia.

15.- Aprovació inicial del projecte bàsic d’ampliació de
l’edifici de l’Ajuntament, rehabilitació de la planta baixa
i primera, més la col·locació d’un ascensor
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Per tal de determinar les obres necessàries per a la prestació dels serveis que
li són propis s’ha procedit a redactar el projecte bàsic d’ampliació de l’edifici de
l’Ajuntament, rehabilitació de la planta baixa i primera, més col.locació
d’ascensor.
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres de 13 de juny de 1995.
Atès que d’acord amb l’article 50 de la Llei Municipal Catalana correspon al Ple
contractar obres, la quantia de les quals excedeix del 5 % dels recursos
ordinaris.

Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte bàsic d’ampliació de l’edifici de
l’Ajuntament, rehabilitació de la planta baixa i primera, més col.locació
d’ascensor, per un import de 1.107.048,39 euros, de data octubre de 2003,
redactat per l’arquitecte Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos.
Segon: Exposar al públic l’expedient per un termini de 30 dies naturals, a fi
que es puguin presentar les al·legacions que es creguin convenients, i restarà
definitivament aprovat si no es presenta cap al.legació al respecte”.
El Sr. Alcalde informa que és del tot necessària la supressió de barreres
arquitectòniques i, molt més encara, en un edifici públic com és la Casa de la
Vila. Detalla, acte seguit, les ajudes sol·licitades al PUOSC 2004-07, en fase
de tramitació. El portaveu del PSC assenyala que no existeix un
desglossament en les diferents partides del pressupost de l’obra, sinó que
solament existeix una partida global per al total del pressupost. Per aquest
motiu, el seu grup s’abstindrà fins a conéixer amb major detall la despesa
pressupostada.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

16.- Adquisició del compromís davant del Departament
d’Ensenyament per construir la Llar d’Infants municipal
en cas de rebre la subvenció a aquest efecte
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Es proposa ratificar el següent acord pres en la Comissió de Govern, de data
15 de desembre de 2003, i que literalment diu:
“5.6.- Vista l’ordre de data 2 de juliol de 2003 del Departament d’Ensenyament
convocant als interessats per sol.licitar una subvenció per la creació de places
escolars de Llars d’Infants Municipals.
Atès que en data 26 de novembre de 2003 s’ha requerit per part de l’esmentat
Departament que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’executar les obres
per si es concedeix una subvenció sol.licitada per a la nova construcció d’una
llar d’Infants Municipal, per unanimitat s’acorda el següent:
Primer: Assumir el compromís d’executar les obres recollides en el Projecte
Bàsic d’execució de la Llar d’Infants d’Almacelles de data octubre de 2003, si
es concedeix la subvenció sol.licitada al Departament d’Ensenyament. Aquest
acord caldrà que el ratifiqui el Ple.”
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
El portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, assenyala que malgrat abstenir-se
en la sol·licitud que s’efectuà al PUOSC, en aquest moment i de cara a obtenir
la màxima financiació d’aquesta obra, el seu grup votarà a favor de la proposta.
La proposta és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

17.- Adhesió de l’Ajuntament d’Almacelles a la
declaració del dia 2 de març com a dia Internacional de
l’Aigua

L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles presenta la següent moció:
“L’aigua, origen de la vida, ha estat factor fonamental per al progrés de la
humanitat.
Durant la segona meitat del segle XX amb l’important creixement demogràfic, la
humanitat ha anat prenent consciència que aquest bé imprescindible per a la
vida és un bé escàs.
En Federico Mayor Zaragoza, pronunciava l’any 1997 en el seu missatge Cap a
una nova ètica de l’aigua: “L’aigua, origen de la vida, i de la civilització, està
destinada a convertir-se en un dels principals temes del segle XXI. Es requerirà
saviesa i previsió per satisfer les necessitat humanes”.
En aquest sentit, a Catalunya s’ha produït en els darrers anys un fet de molt
interès vinculat amb l’aigua: la unificació en un sol organisme administratiu
(Agència Catalana de l’Aigua) el que s’anomena el cicle integral de la gestió de
l’aigua (abastament, sanejament, reutilització...).
Precisament, aquesta consciència va ser viscuda amb intensitat per la gent de
les terres de Lleida i de la Llitera, amb l’arribada de l’aigua arran de la
construcció dels Canals d’Urgell i el d’Aragó i Catalunya. Aquest fet va significar
la transformació d’aquelles àrides terres de secà en fèrtils camps de regadius,
millorant així i de forma substancial, la qualitat de vida dels seus habitants,
disminuint els índex de mortalitat infantil i incrementant les esperances de vida.
El Canal d’Aragó i Catalunya va ser inaugurat pel Rei Alfons XIII a la ciutat de
Montsó (Franja de Ponent) el 2 de març de 1906, Canal que subministra aigua
a 40 municipis i rega una superfície de més de cent mil hectàrees de la
comarca de la Llitera i del Segrià.
A Almacelles (el Segrià), l’aigua els va arribar el 2 de març de 1910, és a dir,
quatre anys més tard de la inauguració del Canal d’Aragó i Catalunya. Aquells
homes i dones foren conscients que l’aigua els havia transformat les condicions
de vida, aleshores, no dubtarien en decidir canviar una de les seves festes
locals per dedicar-li una a la festa de l’Aigua, la del 2 de març.

Així, a Almacelles realitzem anualment un homenatge a l’aigua mitjançant una
festa popular que aplega més de dotze mil persones per contemplar el concurs
tradicional de carrosses.
S’ha constituït en aquella població del Segrià una associació per difondre la
seva especial Festa de l’Aigua pel seu profund significat, amb l’objectiu
d’aconseguir que l’Organització de les Nacions Unides (ONU) determini que el
dia Internacional de l’Aigua sigui el 2 de març i no el 22 d’aquest mes que és
quan se celebra actualment, sense que hi hagi cap motivació en concret.
Aquesta iniciativa ha rebut un gran nombre d’adhesions, com ara les quatre
diputacions catalanes, més de vint-i-cinc consells comarcals i més de cent vint
ajuntaments
És per tots aquest raonament, que s’acorda,
1) Adherir-se a la campanya promoguda per l’Associació Pro 2 de març,
per tal que el dia Internacional de l’Aigua, se celebri el 2 de març,
coincidint amb la històrica Festa de l’Aigua d’Almacelles.
2) Felicitar al poble d’Almacelles mitjançant el seu Ajuntament per haver
sabut, des de fa prop d’un segle, festejar popularment l’aigua, com a
expressió de consciència i d’aquest bé tan preuat per la humanitat i font
de tota vida.
3) Traslladar aquest acord a l’Associació Pro 2 de març, Dia Internacional
de l’Aigua d’Almacelles (C/ Major, 90, Almacelles 25100), a la
Conselleria de Medi Ambient del Govern d’Aragó i de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a
l’Associació de municipis d’Aragó i d’Espanya.”
El Sr. Alcalde detalla totes les administracions i ajuntaments que han donat el
seu suport a aquesta iniciativa. Posteriorment, manifesta que prefereix retirar
aquesta proposta de l’Ordre del Dia, atès que arran de les conversacions dutes
a terme amb el portaveu del grup del PSC, es pot crear una comissió conjunta
a fi d’obtenir un major consens entre totes les entitats i segments de població
(Cooperativa del Camp, Sindicat de Regs, etc.). Igualment, mitjançant aquesta
comissió, es podria resoldre l’associació que -fins a la data- s’ha encarregat de

sol·licitar aquestes adhesions, passant tota la documentació d’aquest assumpte
a l’Ajuntament d’Almacelles.
El portaveu del PSC troba correcta la proposta de l’Alcaldia, ja que permetrà
recopilar més i millors estudis sobre aquest tema i, entre tots, aconseguir la
promoció real d’aquesta iniciativa per al reconeixement del poble d’Almacelles i
la seva Festa de l’Aigua arreu.
També s’esmenta la possibilitat de crear una Fira de l’Aigua bianual, en els
anys senars a fi de no coincidir amb la fira, també bianual però en anys parells,
que se celebra a Saragossa (Esmagua) pels volts del febrer i que també té com
a nexe principal el món de l’aigua i de les infraestructures hidràuliques.
Per unanimitat, s’acorda retirar la proposta de l’Ordre del Dia.

18.- Modificació del pressupost de la Corporació núm.
08/03 de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari
per majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès a la conveniència d’ampliar els serveis que es diran.
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació les
despeses que comporta l’establiment dels esmentats serveis, habilitant les
partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant aportacions dels propietaris i, completant així la total
financiació.
Atès que les bases d´execució del pressupost d´aquest Ajuntament, de 2003, i
concretament la base 12, regula els crèdits generats per majors ingressos.

Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril i, vist l´informe de
l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
08/03, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari,
generat per majors ingressos amb el següent resum:
MC/ PER MAJORS INGRESSOS
I GENERACIÓ

SUPLEMENTS DE CREDIT

Euros

443

21000

Manteniment i infraestructures

451
451
451
452
452
511
622

22100
22105
22607
16000
21000
21000
21200

Subministres d’energia elèctrica
Productes alimenticis
Festes populars
Seguratat Social
Manteniment d'infraestructura
Manteniment infraestructura
Manteniment edificis i construccions

10.000,00
6.000,00
20.000,00
600,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00

TOTAL

55.000,00

Generació d'ingres i majors ingressos
31000
31102
31107
31204
39902

2.400

Euros

Expedició de documents
Platges, càmpings i piscines
Taxa activitats econòmiques Cinema Casal
Escomeses de clavegueram
Aportacions festes

2000
12000
6000
3000
32000

TOTAL

55000

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten reclamacions,
l´acord s’entendrà definitivament aprovat”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

19.- Modificació del pressupost de la Corporació núm.
09/03 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per
baixa de partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que les partides que es relacionaran, es poden reduir o donar de baixa ja
que aquesta despesa no es realitzarà l'any 2003, donat l'estat de tramitació de
l'expedient.
Atesa la necessitat de mantenir l'equilibri econòmic en el pressupost vigent i
vist el que disposen els articles 49 a 51 del Real Decret 500/90 que permet
acordar la baixa de crèdits del pressupost de despeses mitjançant modificació
de pressupost la qual produirà la disminució dels crèdits donats de baixa
assignant aquestos a una nova partida del pressupost de despeses o
suplementant l'existent.
Hem d'informar que són conformes amb la Llei d'Hisendes Locals l'acord de:
Primer: Donar de baixa el crèdit reduint la consignació de la despesa que es
dirà, suplementant i creant els crèdits extraordinaris que també es relacionen.
Segon: Modificar el pressupost de la Corporació finançant els crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit mitjançant la baixa de crèdits d'altres
partides de despese tal com es relacionen a continuació:

PARTIDES A SUPLEMENTAR
121
121
121
422
422
422
432
432
432
442
442
442
451
451
451
451
451
451
451
451

22000
22603
22705
16000
21200
22103
14100
21300
22701
13000
21000
22300
20300
20500
21200
21300
22000
22104
22601
48900

Material ordinari no inventariable
Despeses jurídiques
Processos electorals
Seguretat Social
Manteniment edificis i construccions
Combustibles i carburants
Altre personal
Reparació i manteniment maquinària
Treballs realitzats per altres empreses
Retribucions bàsiques
Manteniment d'infraestructures
Transports
Lloguer pel.lícules
Lloguer mobiliari i ensers
Reparació i manteniment edificis
Reparació i manteniment maquinària
Material ordinari no inventariable
Vestuari
Atencions protocolàries
AAPA, Joventut i institucions s/f lucre

Total

4.000,00
3.000,00
1.000,00
600,00
2.400,00
2.500,00
3.975,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
6.000,00
500,00
5.000,00
2.200,00
6.000,00
6.000,00
1.200,00
3.000,00
2.000,00
1.400,00

62.275,00

BAIXES
DE
PARTIDES

121
432
451
451
511

62600
60103
62202
62600
60001

Equips procès d'informació
Fanals Rambla
Casal Cultural
Equips procès d'informació
Expropiació Avda. dels Esports

Total

4.300,00
3.300,00
5.469,00
9.000,00
40.206,00

62.275,00

Un cop aprovat pel Ple caldrà inserir edicte en el BOP quedant aprovat
definitivament si no hi ha al·legacions al respecte”.

L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

20.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
10/03 de suplement de crèdit per tranferència de
partides
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució
del pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de
despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament, que regula l'aprovació dels expedients de
transferència de crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades
despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el
pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o per ésser aquesta
insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 10/03
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament amb el següent resum:
MC

Transferències
Ptdes.

Funcional
O11
111

Econòmica
30000
16205

Partides a suplementar
Descripció
Interessos de dipòsits
Assegurances

Import en euros
1.200,00
360,00

111
111
121
121
121
121

22601
23100
13000
16000
21300
21600

Atencions protocolàries
Locomoció de càrrecs electes
Retribucions bàsiques
Seguratat Social
Reparació manteniment maquinària
Processos d'informació: manteniment

600,00
1.500,00
8.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
30.660,00

Transferències
Ptdes. a aminorar
Funcional
O11
222
313
451

Econòmica
31000
48900
46500
16000

Descripció
Interessos de prèstecs
AAPAS, Joventut i institucions
A comarques C.Comarcal
Seg. Social

TOTAL

import
16.160,00
1.500,00
1.000,00
12.000,00

30.660,00

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

21.- Modificació del pressupost de la Corporació núm.
11/03 de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari
per majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès a la conveniència d’ampliar els serveis que es diran.

Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació les
despeses que comporta l’establiment dels esmentats serveis, habilitant les
partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant aportacions dels propietaris i, completant així la total
financiació.
Atès que les bases d´execució del pressupost d´aquest Ajuntament, de 2003, i
concretament la base 12, regula els crèdits generats per majors ingressos.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril i, vist l´informe de
l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
11/03, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari,
generat per majors ingressos amb el següent resum:
MC/ PER MAJORS INGRESSOS
I GENERACIÓ

SUPLEMENTS DE CREDIT

Euros

432

601.14

Indemnitzacions unitat d’Actuació ED-1/2

511
511
121

601.02
625.00
624.00

Rotonda Av. dels Esports
Bandes rugoses i mobiliari urbà
Adquisició vehicle a Consexpo, SL

35.216,61
7.300,00
700,00

TOTAL

47.480,79

Generació d'ingres i majors ingressos
360.06 Ingressos CCEE carrers de Ponent i Aragó addicionals
780.00 Ingressos cobrament indemnitzacions ED-1/2
TOTAL

4.264,18

Euros
46.516,17
964,62
47.480,79

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d´exposició pública, no es presenten reclamacions,
l´acord s´entendrà definitivament aprovat”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

22.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports núm. 02/03 de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, fent ús del romanent de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es
detallen a continuació i no existint partida pressupostària per fer front a
aquestes despeses o ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora
de les Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, es proposa al
Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari 2/03 dins del vigent pressupost, finançat amb part del romanent
líquid de tresoreria disponible procedent de la liquidació de l’exercici anterior, i
que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNC.

PARTIDA

452
452
452

13100
16000
22103

CONCEPTE
Retribucions bàsiques
Quotes Seguretat Social
Combustibles i carburants

IMPORT
3.260 euros
1.000 euros
1.529,44 euros

FONS DE FINANCIACIÓ
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Fons de finançament 870)

5.789,44 euros

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin
reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.
L’acord queda aprovat pels 9 vots favorables dels grups de CiU, ERC, AIA i
IPA-FPM i 4 abstencions del regidors del PSC.

23.- Delegació en la Diputació de Lleida, a fi que
sol·liciti la compensació definitiva per la pèrdua
d’ingressos derivada de la reforma de l’IAE
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista l’ordre HAC/3154/2003, de 12 de novembre, publicada al BOE 273, de
14 de novembre, per la què s’estableix el termini de remissió d’informació pel
càlcul de la liquidació definitiva de la compensació a favor de les entitats locals
per la pèrdua d’ingressos derivada de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Atès l’establert a l’apartat 2 de l’esmentada Ordre, segons la qual els
Ajuntament que tinguin encomanada la gestió recaptatòria de l’IAE a una altra
entitat local supramunicipal, podran mitjançant acord plenari, delegar a aquesta
entitat la sol·licitud de la compensació.
Vistes les consideracions anteriors, s’acorda als reunits el següent:
Primer: Delegar a la Diputació de Lleida perquè a través de l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals sol·liciti la liquidació

definitiva de la compensació que correspon a favor d’aquest Ajuntament per la
pèrdua d’ingressos derivada de la reforma de l’IAE.
Segon: Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida als efectes de la seva
acceptació i posterior publicació al BOP”.
La proposta és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

24.- Moció per tal que el Ministerio de Fomento acceleri
els tràmits i les gestions per a l’autovia Lleida-OscaPamplona
L’Equip de Govern presenta la següent moció:
“L’execució de l’autovia Lleida-Osca-Pamplona, és una de les reivindicacions
que més unanimitat desperta entre les comunitats del nordest espanyol.
Pel que fa a les institucions, agents socials i econòmics, fa temps que venim
reclamant la construcció d’aquest eix viari, determinant per al nostre
desenvolupament i per al normal funcionament de les nostres activitats
quotidianes.
És evident que les condicions tècniques que reuneix la N-240 són insuficients
per al trànsit de vehicles que suporta. Aquest és un fet que es posa diàriament
palès, arran de l’alta sinistralitat que es registra en aquesta important via de
comunicació.
De manera constant, es van reunint diferents col·lectius per tal de manifestar la
seva preocupació per aquesta situació.
La reivindicació actual i històrica d’Aragó i Catalunya sembla ser desatesa
sistemàticament. Novament, el dèficit en comunicacions que aquesta àrea
registra no queda ben bé reflectida en els Pressupostos Generals de l’Estat per
al 2004.

Les institucions avui presents, considerem que és necessari donar un impuls
definitiu a la realització de l’autovia Lleida-Osca-Pamplona, de manera que
quedin definitivament establerts els terminis d’execució i garantides les
mesures econòmiques necessàries per a llur execució.
Arran d’allò que es disposa en els Pressupostos Generals de l’Estat, es
proposa aprovar en aquest Ple els següents acords:
Primer: Ratificar el “Manifest de les Institucions i Agents Socials implicats en el
traçat de l’autovia Lleida-Osca-Pamplona” i tots aquells acords que s’han anat
acordant posteriorment per part dels diferents col·lectius, en referència a aquest
assumpte.
Segon: Exigir que, amb la finalitat d’aconseguir una major agilitat i seguretat
viària i, fins que no estiguin finalitzades les obres de l’autovia Lleida-OscaPamplona, es dugui a terme l’execució de totes aquelles actuacions que
garanteixin una conducció segura a tots aquells usuaris de la N-240.
Tercer: Sol·licitar que s’articulin les mesures pressupostàries suficients per tal
de procedir a l’inici inmediat de les obres en els trams que disposen d’un
projecte redactat, començant per la variant de Montsó. Així mateix, demanem
que s’iniciï la redacció dels projectes en aquells trams que no compten amb
aquest document tècnic, imprescindible per a tirar endavant amb aquestes
obres tan aviat com sigui possible.
Quart: Sol·licitar entrevista amb els representants dels diferents grups
parlamentaris del Congrès de Diputats i del Senat per tal de donar a conéixer la
problemàtica de l’autovia Lleida-Osca-Pamplona.
Cinquè: Donar trasllat d’aquest acord als Governs d’Aragó, de Catalunya i al
Ministeri de Foment.
Sisè: Sol·licitar una entrevista amb el Sr. Francisco Álvarez-Cascos, ministre
de Foment, per tal d’exigir-li l’acceleració dels terminis d’execució de les obres i
un calendari ferm relatiu al desenvolupament d’aquestes, en el qual es fixin els
terminis mínims i màxims d’execució”.

El Sr. Alcalde comenta que la present moció ha estat consensuada amb el grup
del PSC i, afegeix a més, que pel que fa al tram corresponent a aquesta
autovia que va des de Lleida fins a la Cerdera està en període de licitació, al
mateix temps que la variant de Montsó. Assenyala, a més, que cal demanar
que s’acceleri la redacció del projecte d’impacte ambiental del tram que aniria
des de la Cerdera fins a la variant d’Almacelles.
Finalment, esmenta que s’han dut a terme les gestions oportunes amb el
Ministeri de Foment per sol·licitar, conjuntament amb tots els alcaldes afectats,
una entrevista amb el ministre, a fi d’accelerar al màxim aquesta obra de vital
importància.
La proposta és aprovada per unanimitat dels regidors presents.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,30 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

