ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
25
D’OCTUBRE
DE
2001.NÚMERO 8.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

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.
Prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del
Secretari, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta
Corporació.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE
DATA 7 DE SETEMBRE I 25 DE SETEMBRE DE 2001.
Sotmesa a l’aprovació l’acta de la sessió de data 25 de setembre, és
aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i del PP, i dos en contra
dels regidors de CiU. El portaveu de CiU fa constar el vot negatiu del seu grup
en considerar que en aquesta acta no es reflecteix tot allò que es va dir.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els
reunits:
58/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 7 de setembre de
2001.

59/01.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 7 de setembre de 2001.
60/01.- Aprovació inicial del Pla Parcial Residencial Camí de Sucs.
61/01.- Autoritzant la regularització i segregació de la finca urbana propietat
“HABITATGES ROURE-ARNÓ, SL” situada amb façanes al C/ de Sant Roc,
C/ de Joan Maragall i C/ del Dr. Rubió i Sans d’aquesta localitat.
62/01.- Nomenant els preseleccionats i de reserva per poder actuar com a
agents censals i encarregat de grup en la propera renovació de Cens.
63/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 25 de setembre
de 2001.
64/01.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 25 de setembre de 2001.
65/01.- Aprovant el pagament de les despeses de la Festa Major.
66/01.- Aprovant un gual permanent al C/ de Sant Antoni, 103 per 3 metres
linials.
67/01.- Aprovant un gual permanent al C/ del Canigó, 25 per 3,5 metres
linials.
68/01.- Delegant en el Regidor Francesc Torres la celebració del matrimoni
civil per al dia 27 d’octubre de 2001, entre Josep M. Cabezudo Martínez i
Brígida Roux Sancho.
69/01.- Aprovant inicialment l’Estudi de Detall de l’ordenació de volums de
l’àmbit delimitat per: Avda dels Esports, C/ del Camigó, IES “Canigó” i espai
lliure públic al C/ del Canigó, de data setembre de 2001.
70/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització de varis carrers en –
Zona Rambla – (Entre – Rambla i C/ de la Noguera – i – C/ d’Alguaire i C/ de
Ntra. Sra. de Montserrat), de data octubre de 2000.

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4 DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA
ENTRE 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 4/2001
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament amb el següent resum:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
FUNCIONAL

PARTIDA

121
121
422
511

21300
62600
48900
21000

CONCEPTE

Reparació i manteniment maquin.
Equips procés informació
AMPA, Joventut i Institucions sen. lucre
Reforç del ferm C/ Rubió Sans, Sant Roc

TOTAL

IMPORT

200.000
250.000
933.040
2.616.960
4.000.000

FONS D’AMINORAR
FUNCIONAL

PARTIDA

CONCEPTE

452
452
452

13000
13100
16000

Retribucions bàsiques
Altres remuneracions del personal
Seguretat Social
TOTAL

IMPORT

2.800.000
700.000
500.000
4.000.000

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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 2 vots en contra dels regidors de CiU.

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5 DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
FENT ÚS DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Es dóna lectura de 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 5/01 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
FUNCIONAL

PARTIDA

442
511
452

62500
62000
41000

CONCEPTE

Mobiliari urbà (contenidors)
Urbanització C/ Sant Antoni
Subvenció al Patronat d’Esports
TOTAL

IMPORT

315.000
830.315
4.060.000
5.205.315

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
FUNCIONAL

PARTIDA

121
432

62500
60100

CONCEPTE

Mobiliari Sala de Comissions
Urbanització Plaça del Mercat
TOTAL

IMPORT

250.000
3.842.516
4.092.516

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI: 9.297.831 PTA

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE
CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

9.297.831
9.297.831

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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 2 vots en contra dels regidors de CiU.

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL PRESSUPOST
DE LA CORPORACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FENT ÚS DE
GENERACIÓ D’INGRESSOS
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació les
despeses que comporta l’establiment dels serveis o obres, habilitant les
partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant subvenció del PUOSC 2001 i, completant així el total
finançament.

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 pel que fa a la
generació de crèdits per aportacions voluntàries no tributàries i vist l´informe
de l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdit número 6/01
dins del vigent pressupost de l´Ajuntament generant crèdit extraordinari per
via de subvenció amb el següent resum:
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA

75501

CONCEPTE

IMPORT

Subvenció PUOSC 2001-P. Mercat
TOTAL

6.010.090
6.010.090

ESTAT DE DESPESES (Crèdit Extraordinari)
PARTIDA

432

CONCEPTE

60100 Urbanització Plaça del Mercat

TOTAL

Crèdit
Extraord.

Modificació
per
generació
ingressos

total crèdit

3.842.516

6.010.090

9.852.606

3.842.516

6.010.090

9.852.606

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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 2 vots en contra dels regidors de CiU.

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT D’ESPORTS DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER GENERACIÓ
D’INGRESSOS
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost del Patronat d’Esports les
despeses que comporta l’establiment dels serveis o obres, habilitant les
partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant subvenció de l’Ajuntament i, completant així el total
finançament.
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 pel que fa a la
generació de crèdits per aportacions voluntàries no tributàries i vist l´informe
de l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdit número 1/01
dins del vigent pressupost del Patronat d’Esports generant suplements de
crèdit per via de subvenció amb el següent resum:
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA

40000

CONCEPTE

IMPORT

Subvenció procedent de l’Ajuntament
TOTAL

4.060.000
4.060.000

ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit)
PARTIDA

452
452
452
452
452
452
452

21200
22103
22104
22600
22601
23100
61100

CONCEPTE

Edificis i altres construccions
Combustibles i carburants
Vestuari i material esportiu
Despeses vàries
Atencions protocolàries
Locomoció
Inversions de reposició en infr.
TOTAL

Modificació
per
generació
ingressos

700.000
500.000
250.000
160.000
1.500.000
450.000
500.000
4.060.000

total crèdit

700.000
500.000
250.000
160.000
1.500.000
450.000
500.000
4.060.000

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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 2 vots en contra dels regidors de CiU.

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM.1 DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT D’AVIS DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA
ENTRE 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, 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 crèdit 1/2001
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost del
Patronat d’Avis amb el següent resum:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
FUNCIONAL

PARTIDA

CONCEPTE

313
313
313
313
313

21200
21300
22000
22100
22104

Reparació i manteniment d’edificis
Maquinària i instal.lacions
Material d’oficina
Energia Elèctrica
Vestuari

IMPORT

150.000
100.000
40.000
300.000
150.000

313

22105

Productes alimentaris
TOTAL

300.000
1.040.000

FONS D’AMINORAR
FUNCIONAL

PARTIDA

313

13000

CONCEPTE

Retribucions bàsiques
TOTAL

IMPORT

1.040.000
1.040.000

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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 2 vots en contra dels regidors de CiU.

8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT D’AVIS DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FENT ÚS DEL
ROMANENT DE TRESORERIA
Es dóna lectura de 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 2/01 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

FUNCIONAL

PARTIDA

313
313

22105
22706

CONCEPTE

Productes Alimentaris
Estudis i Treballs Tècnics
TOTAL

IMPORT

2.702.064
400.000
3.102.064

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT: 3.102.064 PTA

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE
CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

3.102.064
3.102.064

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.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 2 vots en contra dels regidors de CiU.

9.- MOCIÓ DE CIU SOL·LICITANT QUE EL MINISTERI DE FOMENT
REALITZI REFORMES EN LA CTRA. N-240 ABANS DE QUÈ ES
FORMALITZI LA CESSIÓ D’UN TRAM D’AQUESTA A L’AJUNTAMENT
Es dóna lectura de la següent moció:
“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, aquests 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 els 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 d’aquestes instal.lacins 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 del proper any.
Aquest trasllat 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.
Aquest fet va comportar que el Grup de CiU presentés amb data de 23 de
febrer de 2001 una moció al Ple instant a l’equip de govern a:
1) 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.
2) També proposem una modificació del traçat del camí abans d’arribar a la
Nacional 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 agrícola i camions de grans dimensions,
d’aquesta manera podrem suprimir l’actual punt negre, el qual recorden, té
una pendent de més 30 graus.
3) 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 Nacional 240,
carrils d’accés i senyalitzar la futura connexió del camí de les Covetes.
Aquesta moció seria rebutjada en la sessió plenària per l’equip de govern amb
l’argument següent:

“Que l’arranjament del camí de les Covetes està previst per aquest any 2001 “ i
“Que els accessos al camí de les Covetes ja estan previstos i pel que fa al tema
de la N-240 l’equip de govern fa constar que és un tema que està parlat amb el
Ministeri de Foment des de fa temps”.
Davant el fet que cap d’aquests arguments s’ha portat a la pràctica i que el
passat 7 de setembre de 2001 l’Equip de Govern va acordar en sessió plenària
sol.licitar al Ministeri de Foment la cessió a favor de l’Ajuntament d’un tram de
la Ctra. Nacional 240 (tram que va des del polígon fins a l’encreuament de la
Nacional 240 al fons).
El grup Municipal de CiU a l’Ajuntament proposa els següents acords al Ple.
Que l’equip de govern sol.liciti al Ministeri de Foment les següents reformes en
la N-240, abans que es formalitzi la cessió de 4 quilòmetres de la N-240 a
l’Ajuntament d’Almacelles.
1) La realització d’un nou enllaç des de la N-240 amb el camí de les Covetes,
tal com quedava reflectit en la nostra moció del 23-2-01.
2) Una reposició del ferm de la nacional.
3) Una reposició de totes les tanques de protecció (tanques bionda donat el
seu mal estat).
4) Una consolidació i ampliació del mur de contenció al 112.2 PK (donat els
seus despreniments habituals).
5) Estudiar la conveniència d’allargar els vials laterals. “
El portaveu de CiU considera imprescindible l’asfaltament del Camí de les
Covetes, tractant-se d’un enllaç per al futur desenvolupament urbanístic de la
vila.
El portaveu del PP manifesta la seva estranyesa per l’al·lusió donada pel
portaveu de CiU, en relació al Camí de les Covetes, atès que ja fa més d’un
any que la Cooperativa del Camp parla de la nova ubicació de la seva indústria
en un altre indret.
Sotmesa a votació, la moció és rebutjada per 7 vot en contra dels regidors del
PSC i PP, i amb dos vots a favor dels regidors de CiU.

10.- MOCIÓ DE CIU SOL·LICITANT QUE ES DEMANI AL MINISTERI DE
FOMENT QUE S’INCLOGUI EN ELS PROPERS PRESSUPOSTOS DE
L’ESTAT UNA PARTIDA PER FINANÇAR OBRES COMPLEMENTÀRIES A
LA VARIANT D’ALMACELLES
Es dóna lectura de la següent moció:
“A finals del mes de març de 1999 la Variant d’Almacelles seria inaugurada
pel Ministre de Foment Sr. Arias Salgado.
Una infrastructura que tot i significar una millora important per Almacelles va
deixar també de relleu algunes mancances, com la falta de vials laterals, un
pont a la sortida en direcció Osca etc.
Davant aquests fets tant evidents, el mateix Ministre de Foment es va
comprometre públicament el dia de la inauguració de la variant que es
realitzarien properament la construcció d’aquestes obres complementàries, el
qual s’elevarien a uns 200 milions de pessetes.
El 23 d’octubre de 2000, al comprovar que el Ministeri no havia inclòs en els
pressupostos Generals de l’Estat la partida necessària per fer front al
compromís del Ministre de Foment, el grup municipal de CiU va presentar una
moció instant al govern municipal a sol.licitar al Ministeri el compliment de la
promesa.
Aquesta moció seria rebutjada per l’equip de govern amb l’argument que les
obres complementàries es realitzarien a finals de 2001 principis del 2002.
Al comprovar els pressupostos generals del Govern Espanyol pel 2002, tot fa
semblar que tampoc recullen aquesta inversió.
El grup municipal de CiU proposem els següents acords:
1.- Que l’Ajuntament d’Almacelles demani al Ministeri de Foment que inclogui
pels propers pressupostos de l’Estat una partida per tal de finançar aquestes
obres complementàries, com:
A) La construcció d’un pas elevat que reemplaci l’actual intersecció en
direcció a Osca.

B) La construcció dels vials paral.lels a la Variant d’Almacelles.
C) La col.locació d’il.luminat en les tres interseccions de la variant
d’Almacelles per tal de millorar la seguretat.
2.- Donar trasllat de l’acord al Ministre de Foment Sr. Alvarez Cascos.”
El portaveu de CiU remarca les vegades que ja ha parlat sobre aquest tema i
assenyala que no s’han complert les promeses de l’Equip de Govern.
El portaveu del PP manifesta que l’autovia ja té data de licitació i en canvi no
existia l’any 1999, cosa que suposa que actualment hi ha moltes més
possibilitats que aleshores.
Sotmesa a votació, la moció és rebutjada per 7 vot en contra dels regidors del
PSC i PP, i amb dos vots a favor dels regidors de CiU.

11.- MOCIÓ DE CIU SOL.LICITANT NOVAMENT UNA COMISSIÓ DE
SEGURETAT
Es dóna lectura de la següent moció:
“El dia 9 d’octubre de 2000 el ple d’aquest ajuntament va debatre una moció
(proposta) del Grup Municipal de Convergència i Unió, on es sol.licitava a
l’equip de govern la creació d’una comissió municipal de seguretat, formada:
Pels portaveus de cada formació política, el tècnic urbanístic, un responsable
dels Mossos d’Esquadra de trànsit i Presidida per l’Alcalde.
L’objectiu d’aquesta comissió seria la de cercar mesures de seguretat viària
(una senyalització adequada, bandes rugoses, etc …)en els espais pròxims
als diferents Centres docents, les Places, la Rambla, etc … en definitiva en els
indrets on els infants del nostre siguin protagonistes.
Aquesta moció seria rebutjada per l’equip de govern del PSC i PP, amb
l’argument que “sempre hem estat sotmesos a la possibilitat de què hagi
accidents i no per això cal fer una comissió per contemplar les solucions a
aquesta possibilitat”.

Han pasat més d’un any d’aquella moció, i les solucions que sembla que
l’equip de govern s’havia compromès en aquella sessió plenària no acaben
d’arribar, malgrat la preocupació creixen de les famílies de la nostra Ciutat.
A més, cal destacar que el fet que el carrer Sant Josep (carretera d’Alfarràs)
s’hagi convertit en un accés directe a la variant d’Almacelles, ha comportat un
augment considerable de trànsit de vehicles de tota mena (cotxes, camions,
tractors, …) aquesta circumstància ha provocat un creixement del perill per als
alumnes de l’Antònia Simó que surten o entren al col.legi.
Per aquest motiu presentem les següents propostes al Ple de l’Ajuntament:
1) Proposem un cop més davant la falta d’iniciatives de l’equip de govern, la
creació d’una Comissió de Seguretat formada pels Portaveus de cada
formació política amb, el tècnic urbanístic, un responsable dels Mossos
d’Esquadra de Trànsit i Presidida per l’Alcalde.

2) L’objectiu d’aquesta comissió seria la de cercar mesures de seguretat
viària (una senyalització adequada, bandes rugoses, etc. …) en els espais
pròxims als diferents centres docents (Antonìa Simó, IES), les places, la
Rambla, etc …

3) Garantir la presència d’efectius de la policia local, en els horaris d’entrada i
sortida dels centres docents de la Ciutat.”
El portaveu de CiU assenyala que, encara que sigui repetitiva, la moció és
vigent. Per exemple, cal limitar la velocitat en la carretera d’Alfarràs, per
respecte als escolars, cosa que encara no s’ha executat.
El portaveu de CiU remarca les vegades que ja ha parlat sobre aquest tema i
assenyala que no s’han complert les promeses de l’Equip de Govern.
Sotmesa a votació, la moció és rebutjada per 7 vot en contra dels regidors del
PSC i PP, i amb dos vots a favor dels regidors de CiU.

12.- PRECS I PREGUNTES

En relació a la primera pregunta sobre la plaça del Mercat, ja resta
contestada.
Pel que fa al carrer de l’Arquitecte Gaudí, el Sr. Josep Ibarz reitera la
necessitat de poder examinar el projecte.
Acte seguit, el portaveu de CiU demana que consti en acta les paraules del
portaveu del PP segons el qual, els interessos del seu partit no li preocupen.
En segon lloc, el portaveu de CiU manifesta que, en havent demanat una
entrevista amb el Sr. Blanco, la qual ha estat interceptada pel portaveu del
PP, prega que es desbloquegi l’assumpte per poder fer efectiva aquesta
entrevista.

13.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No se’n presenta cap.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13,30
hores del migdia.

VIST I PLAU,
L’alcalde

EL SECRETARI

