ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE
GENER DE 2007.- NÚMERO 1:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

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

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

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

1.- Aprovació inicial del projecte modificat de reforma
de l’edifici existent per a la ubicació d’ascensor i
redistribució d’accessos i serveis higiènics a l’edifici
consistorial.
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Es dóna compte del projecte, de data gener de 2007, redactat per l’arquitecte
Josep Miquel Torruella Molet, per un import de 217.402,58 euros.
Atès que el projecte té per objecte millorar el dimensionat de l’ascensor, així
com la redistribució de les plantes fent una nova ubicació dels serveis higiènics.
Atès que el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Corporacions Locals,
de data 13 de juny de 1995; el qual disposa que l’aprovació del projecte d’obres
ha de preveure una exposició pública de 30 dies, es proposa als reunits que
prèvia la seva aprovació per la Corporació, s’acordi:
Primer: Aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte bàsic i d’execució
de reforma d’edifici existent per a la ubicació d’ascensor i redistribució
d’accessos”, conjuntament amb l’estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per
l’arquitecte Josep Miquel Torruella Molet, de data gener de 2007, per un import
de 217.402,58 euros. Es deixa, doncs, sense efecte el projecte anterior que
resta substituit per aquest.
Segon: Exposar al públic l’expedient, mitjançant inserció d’edictes al tauler
d’edictes i al BOP, per un termini de 30 dies, a fi i efecte que es puguin fer les
al·legacions pertinents, restant aprovat defintivament si se certifica la manca
d’aquestes.
Tercer: Delegar en la Junta de Govern la realització de la resta de tràmits i en
l’Alcaldia per tal que es formalitzi la documentació necessària que es
requereixi”.
En la fase de deliberació, intervé el portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep
Maria Doblas, que fa constar que el seu vot serà contrari a l’aprovació per la
manca d’informació que hi ha hagut en aquest expedient. A més, a més, no
accepta que els projecte s’hagin de variar i modificar tantes i tantes vegades.
El regidor i portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, es manifesta
favorable a la rehabilitació però fa constar idèntiques queixes que el regidor
d’IPA-FPM, fet que motivarà que el seu grup s’abstingui en la votació.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor del regidors de
CiU, ERC, AIA; 5 abstencions dels regidors del grup del PSC i del regidor no
adscrit, Sr. Ignasi Comella i 1 vot en contra del regidor d’IPA-FPM.

2.- Assumptes d’urgència:
S’aprova l’inclusió per urgència de la següent moció que presenta l’Equip de
Govern:

2.1.- Moció a favor de la gratuïtat de l’aparcament de
l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida
L’Equip de Govern presenta la següent moció:
“Atès que el Servei Català de Salut pretèn dur a terme un aparcament per als
usuaris i visitants de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, així com llur
privatització.
Atès que la privatització d’aquest servei condiciona el dret a la salut pública, ja
que limita l’accés dels usuaris a l’hospital amb la màxima facilitat, rapidesa i
total gratuïtat, i més, quan la sanitat la paguem entre tots.
Cal tenir en compte que moltes poblacions, entre altres la d’Almacelles, es
veuen del tot condicionades a emprar el cotxe privat per traslladar-se a aquest
centre sanitari, i no disposen de mitjans de transport públic regular que facilitin
l’accés a l’hospital Arnau de Vilanova. A més, aquest centre hospitalari es troba
avui en dia als afores de la ciutat de Lleida i es podrien preveure ampliacions
de l’aparcament de l’hospital en les zones annexes a l’hospital, sense
necessitat de convertir l’actual espai destinat a aparcament gratuït en pàrking
privat.
És doncs per aquests motius abans exposats que es proposa als reunits:
Primer: Sol·licitar a la Conselleria de Salut que es replantegi la privatització de
l’aparcament de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ja que suposa un
greuge per a tots els usuaris que es veuran obligats a pagar per estacionar en

un recinte que és de tots, deixant ben palès en el fet que el dret a la salut
pública no pot estar sotmesa a la llei del mercat”.
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, fa constar que el seu vot serà contrari
atès que solament pretèn un cert interès de cara als vilatans però que no té un
contingut ni un interès real.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que la moció no
solament ha de sortir de l’Ajuntament d’Almacelles, sinó que han de participar
tots els pobles del voltant de Lleida. Al seu parer, Almacelles no deixa de ser la
població que disposa de més i millor transport públic que connecta amb
l’hospital “Arnau de Vilanova”. D’altra banda, la posada en funcionament de
l’aparcament del nou tanatori de Lleida, al costat mateix de l’hospital, permetrà
solventar –en certa manera- el problema de l’aparcament de molts usuaris que
s’han de desplaçar a l’”Arnau de Vilanova”.
El portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc Torres, opina que li sembla correcte
que l’aparcament de l’hospital sigui gratuït però considera que seria molt millor
fer el que han fet altres municipis, retirant aquesta moció un cop han mantingut
una conversació prèvia amb la conselleria de Salut.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor del regidors de
CiU, ERC, AIA i 6 vots en contra dels regidors del grup del PSC, del regidor no
adscrit, Sr. Ignasi Comella i del regidor d’IPA-FPM.

3.- Precs i Preguntes
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, demana en l’apartat de
precs:
-

-

Poder veure el projecte del vial que passa pel darrera de la Copaga, així
com la relació dels veïns que han donat permís per a que aquest vial
pugués obrir-se i passar per les seves propietats.
Demana que es retiri l’actual Pla de Mobilitat que ha dut a terme l’actual
Equip de Govern per fer-ne un de nou, ja que amb tanta senyal de trànsit
i tanta ocupació de via pública, aquest pla no resulta operatiu. A més,

-

sol·liciten que de cara a redactar-ne un de nou es tingui present l’acord i
consens entre tots els grups polítics.
Poder examinar les despeses que s’han dut a terme en la rehabilitació
de la Casa de Cal Clara.

Pel que fa preguntes, el portaveu del PSC, sol·licita:
-

-

-

-

-

-

-

A què és degut que encara no s’ha reparat el semàfor del carrer Major i
cruïlla amb el carrer de Sant Josep i Bisbe Irurita.
En quin lloc de les dependències municipals està instal·lat el monitor de
la càmara de video-vigilància que s’ha instal·lat en el Parc de l’Aigua.
Quines actuacions ha dut a terme l’alcalde, com a màxim responsable
de la Policia Local respecte a les onades de robatoris que s’han produit
a Almacelles en els darrers dies.
Com es pot tirar endavant amb el projecte de la Llar d’Infants sense que
es tinguin en compte la urbanització dels carrers circundants, tal com
obliga l’actual normativa sobre Urbanisme.
Qui s’encarrega de controlar l’ocupació de la via pública en els llocs on
es fan obres.
És conscient el Sr. Alcalde que hi ha constructors que no fan el
reciclatge dels residus d’obres, ja que no utilitzen els contenidors que
assenyala la llei.
Qui va aconsellar al Sr. Alcalde que el lloc ideal per a la instal·lació dels
primers contenidors de recollida selectiva es posessin al lloc on s’han
instal·lat?
Com es troba l’assumpte de la recollida selectiva d’escombraries pel que
fa als camions actuals que tenen la concessió, o bé s’haurà de demanar
una altra concessió diferent per a aquest tipus de contenidors.
Com és que s’han traduit alguns apartats de la pàgina web de
l’Ajuntament d’Almacelles al llatí i quina és la seva explicació i el benefici
que pot reportar això al poble d’Almacelles.
Quan s’acabarà amb la rehabilitació de l’antic col·legi “Pitàgores”.

El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, contesta que en relació a la
reparació del semàfor del carrer Major, hi ha veïns del carrer de Sant Josep
que troben que amb la posició actual de precaució s’agilitza molt més el trànsit,
atès que no cal aturar-se en el carrer Major obligatòriament com fins ara.

Pel que fa a l’onada dels robatoris, el Sr. Alcalde considera que, tot i que
s’hagin doblat el nombre d’efectius de la Policia Local, no n’hi ha prous efectius.
D’altra banda, hi ha el compromís que els Mossos d’Esquadra facin més
patrulles nocturnes, a fi d’assegurar i millorar la seguretat ciutadana.
Sobre l’ús del llatí en la web d’Almacelles, el Sr. Alcalde aclareix que es tracta
d’un idioma més dels reconeguts per la UE, i que només s’han traduït alguns
dels apartats del menú principal de la web.
Pel que fa la urbanització dels carrers que volten a la futura Llar d’Infants, el Sr.
Alcalde contesta que es duran a terme en acabar les obres del centre educatiu,
tal com es va fer –per expemple- en el cas del Centre Cultural en el seu dia.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta quina
relació té el fet de realitzar un seguit d’obres de millora en els baixos d’una
casa amb l’obligació de restaurar els baixos de la façana de l’edifici.
Acte seguit es procedeix al sorteig públic dels membres que conformaran les
meses electorals per a les properes eleccions a les cambres agràries de
Catalunya que donen el següent resultat:

MESA ELECTORAL D’ALMACELLES
TITULARS:
President: Sr. Marcos M. Susagna Agustí
1r. Vocal: Sr. Jaime J. Trilla Sarrado
2n. Vocal: Sr. José Casañé Cervera
SUPLENTS:
President 1r. suplent: Sr. Sergio Torres Diarte
President 2n. suplent: Sr. Juan J. Colom Pedrós
Vocal 1r. 1r. suplent: Sr. Roberto Vidal Torres
Vocal 1r. 2n. suplent: Sr. Armando Vidal Valle
Vocal 2n. 1r. suplent: Sr. Antonio Abadías Justribó
Vocal 2n. 2n. suplent: Sr. Juan Peruga Comella

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,45 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

