ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26 DE
GENER DE 2006.- NÚMERO 01:
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. 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 següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió extraordinària
de data 22 de desembre de 2005
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.

2.- Informes de l’Alcaldia
Per part de l’Alcaldia es dóna compte dels següents informes d’Alcaldia:
“El passat 4 de desembre de 2005 es va celebrar el Cross Intercomarcal a
Almacelles amb notable èxit i una gran participació de nens i nenes de la vila.
El 21 de desembre, la Generalitat anunciava la compra de 39,80 hectàrees en
la zona propera al centre de St. Joan de Déu per fer un polígon industrial.
Vaig a participar en reunió de treball que es va celebrar a la població
d’Alguaire, amb el Molt Hble. President de la Generalitat Pasqual Maragall i el
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Hble. Sr. Joaquim Nadal, per
tractar el tema de l’aeroport de Lleida. Cal dir que van felicitar públicament a
l’Ajuntament d’Almacelles per la proposta d’enllaçar per carretera les dues
autovies i la zona industrial amb el futur aeroport de Lleida.
Dimarts, 10 de gener, vaig mantenir una reunió amb l’advocat i tècnic de
Retevision per tal de poder traslladar l’antena de telefonia, que actualment està
al Tossal de les Santes Creus al costat del CEIP “Antònia Simó i Arnó”, a la
serra del Pedregals, tot just al costat de l’actual antena de la CCRTV”.

3.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
“86/05: Autoritzant dies personals Sra. Montse Gené Castán.
87/05: Autoritzant dies personals Sra. Mercè Torruella Bellmunt.
88/05: Convocant Comissió Informativa Ple 29 de setembre de 2005.
89/05: Convocant Ple de 29 de setembre de 2005.
90/05:Autoritzant dies personals Sra. Begoña Andrés Altaba.
91/05: Esmenant alguns punts de les bases de la convocatòria de les places de funcionari de
l’Ajuntament d’Almacelles.
92/05: Autoritzant dies personals Sr. Cristóbal Poquet Buil.
93/05: Autoritzant dies personals Sr. Rafael Franco Sosa.
94/05: Autoritzant dies personals Sra. Marisol Vidal Valle.
95/05: Autoritzant dies personals Sr. Luis Johnny Morán Morán.

96/05: Autoritzant dies personals Sr. José Carlos Expósito Albejano.
97/05: Autoritzant dies personals Sr. Enric Gilart Lagunas.
98/05: Autoritzant dies personals Sr. Josep Maria Colom Arnó.
99/05: Autoritzant dies personals Sr. Luis Johnny Morán Morán.
100/05: Autoritzant dies personals Sra. Carme Justribó Arnó.
101/05: Autoritzant donar de baixa una placa de gual permanent al garatge situat al C/ Dr.
Antonio Agustín, 14.
102/05: Autoritzant dies personals Sr. Antonio Berenguer i Neus Casanovas.
103/05: Aprovant la memòria valorada de rehabilitació de la Rambla Catalunya-Generalitat
redactada per l’arquitecte na Sara Gómez Rufach amb un import de 856027,452 € i l’informe
tècnic de valoració de la finca situada en el carrer Major, núm. 41 signat per l’arquitecte na
Claudina Esquerda Baiget per un import de 836.609,00 € IVA inclòs.
104/05: Autoritzant dies personals Sra. Laura Barra Goicoechea.
105/05: Convocant Comissió informativa Ple 14 de novembre de 2005.
106/05: Convocant Ple 14 de novembre de 2005.
107/05: Convocant mesa que valorarà l’adjudicació de dues finques en l’àmbit de la UA-8.
108/05: Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament.
109/05: Autoritzant donar de baixa una placa de gual permanent al garatge situat a l’Avinguda de la
Diputació, núm. 31 baixos, porta 2a.
110/05: Autoritzant dies personals Sra. Elisabeth Purroy Sisó.
111/05: Aprovant paralització obertura rasa per part de GAS NATURAL al C/ de Sant Jaume.
112/05: Aprovant inicialment el projecte de pavimentació Plaça de la Mercè d’Almacelles per un
import de 76.456,45 €.
113/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
114/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
115/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
116/05: Aprovant composició dels diferents membres que han de regir la convocatòria de places de
funcionaris de l’Ajuntament d’Almacelles.
117/05: Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució en la modalitat
TITULAR CONDUCTOR, al Sr. ISIDRE PASCUAL ARNÓ.
118/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
119/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
120/05: Autoritzant el calendari de dies personals i de vacances del personal de les oficines de
l’Ajuntament d’Almacelles.
121/05: Autoritzant la baixa del gual permanent al garatge situat al C/ de Sant Jaume, 86.
122/05: Ordenant a la constructora, la mercantril CONSTRUCCIONES ACEA, SL i el seu
representant legal en ANGEL FERNANDEZ PARRA i a l’arquitecte superior en LUIS PUEYO SISO i a
l’arquitecte tècnic En ANGEL FERNANDEZ BARRIOS la immediata paralització de les obres
esmentades que solament afectarà a un espai de 15 metres de la paret mitjanera de les vivendes
veïnes.
122/05 bis: Nomenant Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Almacelles, del dia 5 al dia 11 de
desembre, temps de duració dels seus dies personals, a la Sra. Carme Justribó Arnó, funcionària de
carrera de la corporació d’Almacelles que pertany a la subescala administrativa de l’escala
d’administració general.
123/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
124/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.

125/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
126/05: Convocant comissió informativa Ple dia 22 de desembre de 2005.
127/05: Convocant Ple dia 22 de desembre de 2005.
128/05: Autoritzant dies personals personal Ajuntament.
129/05: Nomenant Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Almacelles, del dia 26 de desembre de
2005 a l’1 de gener de 2006, temps de duració dels seus dies personals, a la Sra. Carme Justribó
Arnó, funcionària de carrera de la corporació d’Almacelles que pertany a la subescala administrativa
de l’escala d’administració general.
130/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
131/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament.
132/05: Autoritzar la baixa del gual permanent al garatge situat al C/ La Pau, 21 BA-2a.
133/05: Autoritzant un gual permanent al garatge situat a l’Av. Diputació, 28 garatge 3 per 2,50
metres linials.
134/05: Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament”.

4.- Aprovació de l’esmena sobre la tarifa d’amortització
i millores en la xarxa de subministrament pel que fa a la
taxa de subministrament d’aigua potable
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el Ple, de data 14 de novembre de 2005, es va acordar afegir
l’ordenança relativa a la taxa de submnistrament d’aigua potable, que es va
publicar en el BOP amb la resta d’Ordenances fiscals d’Almacelles per a
l’exercici de 2006, un cop aprovades definitivament.
Atès que en el punt de tarifa d’amortització, millora d’abastament hi posa
0,0286 euros/m3 i cal que hi consti 0,034 euros/m3.
Atès que un cop comprovades les dades s’ha comprovat que hi havia una
errada en la trasnscripció d’aquesta dada.
És per això que es proposa el següent:
Primer: Rectificar la dada que hi consta en el punt de tarifa d’amortització,
millora d’abastament en el sentit que on hi posa 0,0286 euros/m3 cal que hi
consti 0,034 euros/m3.

Segon: Que es publiqui l’esmentada correcció en el BOP mitjantçant inserció
d’edicte per tal que es doni públic coneixement d’aquesta esmena i als efectes
que es desprenguin, així com a l’empresa Aqualia”.
S’aprova la proposta per 9 vots a favor dels regidors de CiU, ERC, AIA, IPAFPM i Ignasi Comella, i 4 abstencions dels regidors del PSC, amb motiu de
seguir el mateix criteri de quan es van aprovar les ordenances fiscals.

5.- Aprovació del conveni de finançament del consorci
de Transports de l’àrea de Lleida
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és necesaria la promoció, la potenciació i millora del servei públic de
transport de viatgers de l’àrea de Lleida,
Atès que per acomplir aquestes finalitats i d’acord amb l’informe favorable del
Consell d’Alcaldes del 26 d’abril del 2005, s’ha constituit el Consorci del
Transport Públic de l’Àrea de Lleida integrat per la Generalitat de Catalunya,
l’ajuntament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià,
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Encomanar la gestió del transport públic de viatgers de l’àrea de Lleida
en el qual és inclòs el municipi d’Almacelles al Consell Comarcal del Segrià que
la exercirà com a ens integrat en el Consorci de Transport de l’Àrea de Lleida.
Segon: Aprovar el conveni de finançament del consorci de transport de l’àrea
de Lleida.
Tercer: Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Segrià.
Quart: Aquest acord queda supeditat a l’aprovació, per part del Consorci de
Transport de l’àrea de Lleida, de l’horari requerit per aquest Ajuntament, en el
sentit que hi hagi un autobús que surti de Lleida en direcció a Almacelles a les
21 hores, de dilluns a dissabte.

Cinquè: S’aprova aquest acord amb el compromís d’adoptar com a preu
d’aportació el d’1,56 euros per habitant i any, preu que si hi hagués algun canvi,
augment o modificació que suposés un increment superior al de l’IPC, haurà de
ser aprovat de nou pel Ple d’aquesta Corporació”.
El regidor d’IPA-FPM Sr. Josep M. Doblas, fa constar que l’apartat 4t. es podria
suprimir, atesa la bona armonia que hi hagut durant les negociacions i la
confiança mostrada per part del president, en el sentit que ha manifestat que
s’atendria aquesta petició. El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, fa
constar que aquest paràgraf quart intenta aconseguir solament l’obtenció d’una
resposta favorable a aquesta petició de canvi d’horari, esperant que serà atesa
degudament. El Sr. Alcalde afegeix que aquest nou servei també el paga
l’Ajuntament, amb una aportació d’1,56 euros per habitant, però que si volem
que aquest servei sigui efectiu en un 100% caldria un viatge de retorn a les
21,30 hores, especialment per totes aquelles persones que estudien o
treballen. No dubta de la bona voluntat del Consorci, però s’ha devetllar en
primera instància pels interessos d’Almacelles.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, seguint el criteri fixat pel regidor Sr.
Josep Maria Doblas, assenyala que caldria canviar el text del paràgraf quart, en
el punt on hi diu “Aquest acord queda supeditat a l’aprovació per part del
Consorci... de l’horari requerit per aquest Ajuntament” per l’expressió i a fi que
hi digui “Aquest acord queda condicionat a l’aprovació ... de l’horari requerit per
aquest Ajuntament”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat amb
l’acceptació de l’esmena proposada.

6.- Alienació per subhasta de les finques urbanes
situades en el sector de l’Era del Comte
Es dóna compte de l’acord del Ple, de data 28 de juliol de 2005, que trascrivim
literalment:

“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari de les finques urbanes que a
continuació es detallaran, com a conseqüència de l’adjudicació a favor seu de
finques en el projecte de compensació de “L’Era del Comte”, sector industrial,
aprovat definitivament per acord del Ple.
Atès que, actualment les esmentades finques es troben buides, lliures d’usos o
serveis públics, essent la seva descripció física la que consta en l’annex
d’aquesta proposta, que recull l’escriptura de protocol·lització notarial del
projecte de compensació esmentat.
Atès que es tracta d’un bé patrimonial de propis en tràmit d’inscripció en
l’inventari com a tal, que es producte de la cessió del 10% de l’aprofitament del
sector.
Atès que l’esmentat sector no es troba urbanitzat, havent incomplert aquesta
obligació per part de la Junta de Compensació.
Atès que es troba en tràmit la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que afectarà aquest sector.
Atès que les parcel.les, d’acord amb les NNSS són edicables segon consta en
l’informe de l’arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de les finques que es detallaràn’ha
confeccionat l’expedient adient que consta dels informes tècnics i jurídics
segons els quals les finques urbanísticament son alienables”.
Atès que el propietari majoritari (XAVIKER, SL) ha sol·licitat que en el nou Pla
d’Ordenació, aquest sector passi a ser residencial i axí es preveu en els treball
previs a l’aprovació inicial, es proposa variar els valors de mercat en venda que
a continuació es detallaran, segons l’informe tècnic que, novament, s’ha
realitzat resultant uns valors en venda de 120 euros per metre quadrat.
Vist el que disposa l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Alienar mitjançant subhasta els següents béns municipals industrials
que es preveu que passin a ser residencials:

Finca núm. 16, de forma bastant quadrada, amb una superfície de 3.227,- m2 de
sòl, i una edificabilitat de 3.122 m2 de sostre. Consta amb una càrrega del
compte de liquidació provisional de 69.076,02 €.
Valor actual de la finca : (3.227x 120)

= 387.240 euros

Finca núm. 17, de forma bastant quadrada, amb una superfície de 3.225,- m2 de
sòl, i una edificabilitat de 2.490 m2 de sostre. Consta amb una càrrega del
compte de liquidació provisional de 69.076,02 €.
Valor actual de la finca : (3.225 x 120)

= 387.000 euros

Finca núm. 18, de forma rectangular, amb una superfície de 2.220,- m2 de sòl, i
una edificabilitat de 2.242 m2 de sostre. Consta amb una càrrega del compte de
liquidació provisional de 47.520,54 €.
Valor actual de la finca : (2.220 x 120)

=

266.400 euros

Finca núm. 44, de forma trapezoidal, amb una superfície de sòl de 897,- m2, i
una edificabilitat de 915 m2 de sostre. Consta amb una càrrega del compte de
liquidació provisional de 13.714,90 €.
Valor actual de la finca : (897 x 120)

=

107.640 euros

Finca núm. 45, de forma trapezoidal, amb una superfície de sòl de 1.146,- m2, i
una edificabilitat de 1.169,- m2 de sostre. Consta amb una càrrega del compte de
liquidació provisional de 17.522,05 €.
Valor actual de la finca : (1.146 x 120)

=

137.520 euros

Finca núm. 46, de forma trapezoidal, amb una superfície de sòl de 1.365,- m2, i
una edificabilitat de 1.392,- m2 de sostre. Consta amb una càrrega del compte de
liquidació provisional de 20.870,50 €.
Valor actual de la finca : (1.365 x 120)

=

163.800 euros

Finca núm. 47, de forma trapezoidal, amb una superfície de 1.415,- m2 de sòl, i
una edificabilitat de 1.443,- m2 de sostre. Consta amb una càrrega del compte de
liquidació provisional de 21.635,- €.
Valor actual de la finca : (1.415 x 120)

=

169.800 euros

La descripció íntegra de les finques es troba en l’annex número 1 d’aquesta
proposta, on es relacionen cadascuna en la seva redacció de l’acta final del
projecte de compensació.
Aquestes finques actualment estan classificades com a sòl industrial dins d’un
sòl urbanitzable delimitat i han estat adjudicades a l’Ajuntament en concepte
de cessió del 10% de l’aprofitament del sector, en virtut de l’aprovació definitiva
del projecte de compensació del Pla parcial de l’Era del Comte. Es venen com
a finques no urbanitzades i per tant, això correrà a càrrec del comprador. És a
dir, tal i com consta en la incripció de la finca, qui l’adquireixi respon del
pagament del saldo del compte de liquidació provisional del Projecte de
reparcel·lació.
Nova Classificació:
En el Pla municipal d’Ordenació Urbana, que es troba en tràmit, es preveu
qualificar-lo de zona residencial i, per tant, en cas d’aprovar-se definitivament,
qui adquireixi entrarà en el seu moment com a finca inicial en el projecte de
reparcel·lació del sector residencial amb tot el que això comporta.
Aquestes finques s’alienen individualment per lots independents, havent-se de
presentar una proposta econòmica diferent per cada lot que es vulgui adquirir.
Inscripció: Es troben inscrites en el Registre de la Propietat, a favor de
l’Ajuntament.
Segon: Aprovar el Plec de Condicions Econòmico-administratives que han de
regir la subhasta, publicant-se de forma adient en el Butlletí Oficial de la
Província en el termini de 20 dies hàbils, a fi de què es presentin les ofertes per
part dels interessats, o en el seu cas s’al·legui qualsevol esmena que es tingui
per convenient.
Tercer: Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord
amb allò que disposa l’article 40.c del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret 336/88 de 17 d’octubre.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència”.

El regidor Sr. Ignasi Comella pregunta per què es ven patrimoni i amb quina
finalitat. El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, manifesta que es ven
patrimoni per poder construir altres obres i poder cobrir les necessitats dels
vilatans, com poden ser la construcció de places, arranjament de voreres, la
Llar d’Infants, manteniment de camins, etc.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep M. Doblas, manifesta que no està d’acord
amb aquesta venda atès que, al seu criteri, aquests terrenys són netament
industrials i altra cosa és el que vulguin demanar els seus propietaris. D’altra
banda, no hauria de ser l’Ajuntament qui fixés el preu de venda inicial de la
parcel·la, al seu parer, elevat. El portaveu de CiU, Sr. Josep R. Olivart, diu que
d’igual manera que en la darrera subhasta efectuada serà el mercat qui
acabarà fixant el preu final i matisa, a més, que estem en el màxim
d’endeutament i que, per aquest motiu, cal acudir a la venda de patrimoni i
poder, així, seguir invertint en el municipi.
El regidor i portaveu d’AIA, Sr. Francisco Bisart, es manifesta favorable a
vendre patrimoni per poder generar nous béns immobles com són voreres, etc.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup no veu
clara aquesta operació ni tampoc la variació de sòl industrial a sòl residencial.
Per aquest motiu, doncs, votaran en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde es ratifica en l’opinió del portaveu de CiU, afegint a més, que
l’Ajuntament sempre rebrà noves parcel·les com a conseqüència del 10% de
l’aprofitament de nous sectors, sempre i quan, s’aprovi inicialment el POUM, fet
que suposarà la recepció de 90.000 m2 de terreny per l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i
el Sr. Ignasi Comella Peiró.

7.- Assumptes d’urgència:
No se’n presenta cap.

8.- Precs i preguntes:
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde contesta a diferents
peticions que va fer el portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, en els darrers
plens.
En primer lloc i respecte a la informació de com es troba l’expedient de l’obra
de la travessia del Tonyo, diu que s’ha demanat informes a les companyies de
llum i telèfon per poder soterrar els serveis que per allí hi passen.
Pel que fa a l’antena de telefonia que hi ha al tossal de les Santes Creus, el Sr.
Alcalde dóna compte que s’han efectuat totes les gestions possibles, si bé la
concessionària que té dret a l’ús d’aquella zona s’empara en els drets que se li
varen atorgar en el contracte de concessió, signat per l’Ajuntament l’any 1989.
Pel que fa al perllongament de la Rambla de la Generalitat i la denominació
d’aquest nou sector com a Rambla de la Il·lustració, el Sr. Alcalde manifesta
que s’ha parlat amb la majoria de propietaris dels terrenys afectats per aquest
nou vial i ho han trobat correcte i adequat.
Pel que fa a l’Associació d’Amics del Vent, el Sr. Alcalde manifesta que no
cobren ni han cobrat mai cap subvenció de l’Ajuntament i que només han
participat en alguna activitat de la població quan se’ls hi ha demant i, sempre,
de manera gratuïta.
En relació a les despeses de les Jornades sobre Urbanisme, valora aquests en
9.000 euros, fent constar que hi ha una subvenció del Col·legi d’Arquitectes de
Lleida de 6.000 euros, essent –per tant- la despesa a càrrec de l’Ajuntament
d’uns 3.000 euros, tot i que ha estat una activitat valorada molt positivament
pels mitjans socials, culturals, acadèmics i de la premsa a nivell estatal, que
també varen recollir la notícia.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta a continuació els següents
precs i preguntes que a continuació es detallen:
•

Recorda, en primer lloc, que va demanar quants inscrits hi hagué a les
Jornades d’Urbanisme.

•

En relació al carrer de Binèfar i Aragó, recorda també, que va sol·licitar
poder examinar l’expedient de contribucions especials.

•

Pregunta també quin ha estat el cost del funcionament de la tele local.

•

En relació a l’assumpte sobre la fumigació del centre de la Plaça de
l’Ensenyança, demana saber quines seran les actuacions que es
prendran amb l’empresa Sanidex, sabent que, avui en dia, ja no són
obligatòries les tasques de desinfecció de centres docents.

•

En relació a l’endeutament, demana que es detalli l’estat actual i,
especialment, de la darrera pòlissa.

En el capítolde precs, el mateix regidor Sr. Francesc Torres, fa les següents
consideracions:
•

Que en la intersecció del carrer principal, com és el carrer Major, amb
els de direcció prohibida, se senyalitzi adequadament la prohibició de
girar a la dreta o a l’esquerra, segons el cas.

•

Sol·licita també que se senyalitzi verticalment els llocs on hi hagi pas de
vianants.

•

Acte seguit, fa constar la queixa d’alguns veïns, per la brutícia i
especialment per l’increment d’excrements de gossos en la zona propera
al CAP.

•

Demana també que se senyalitzi horitzontalment la vella carretera de
Sucs, especificant trams urbans i l’interurbans. En aquest punt, el Sr.
Alcalde manifesta que ja s’ha avisat a l’empresa, si bé aquesta no estarà
operativa fins que no finalitzi la temporada de boires.

•

Prega també el Sr. Francesc Torres que es millori la gestió per poder
veure de manera correcta la TDT en el municipi, ja que hi ha problemes
en la correcta recepció de la senyal digital terrestre.

•

Aprofitant que s’està gestionant la millora en els horaris de transport de
rodalies, convindria que alguns dels trens que van en direcció a Lleida,
com els que hi van a les 8 del matí. El Sr. Alcalde manifesta, en aquest
sentit, que s’estan fent un seguit de gestions i que tan aviat com es tingui
algun resultat se li farà arribar oportunament.

•

Per acabar, demana el Sr. Francesc Torres, que el secretari realitzi i els
hi tramiti informe sobre l’expedient de la venda de parcel·les de l’Era del
Comte.

La portaveu d’ERC i regidora d’Educació, Sra. Montserrat Torres, contesta, en
relació a la intervenció sobre la fumigació del col·legi Plaça de l’Ensenyança,
que es va realitzar per part de l’empresa Sanidex un dissabte a les 10 del matí.
Que s’ha comprovat que el producte emprat en el centre era l’adequat i en la
quantitat també, si bé únicament durant el procés, una de les màquines es va
espatllar i això va poder fer variar la dosi que hi pertocava. Pel que fa a la
reclamació a l’empresa Sanidex, s’està pendent del resultat de les anàlisi per
part de les autoritats sanitàries del Departament d’Enseyament.
També assenyala el Sr. Olivart, que els protocols que regulen les desinfeccions
de col·legis continuen obligant a desifectar, segons ha informat una empresa
del sector. Finalment, fa constar que les hores que cal esperar després d’una
fumigació són 12, cosa que es va complir més que sobradament.
El portaveu de Noves Tecnologies, Sr. Joan Molet, assenyala que en relació a
la recepció de la TDT actualment només es veuen quatre canals i s’estan fent
les gestions per poder veure’n correctament la resta de canals. Detalla també
que el proper dia 8 de febrer hi haurà una reunió amb el Director General per
cercar una solució a aquest fet.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,48 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

