ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26 DE
MAIG DE 2005.- NÚMERO 04:
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, 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 31 de març de 2005
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.

2.- Informes d’Alcaldia
Acte seguit el senyor Alcalde dóna compte de les actuacions que ha dut a
terme des del darrer Ple i que el concreta en els següents punts:
5 d’abril
Es va mantenir una reunió amb el President de la Comissió Provincial
d’Urbanisme de Lleida, el senyor Joan Blanc, on el tècnic redactor del
Planejament li exposà la proposta del nou planejament urbanístic d’Almacelles.
Val a dir que va trobar molt interessant la proposta i va lloar el fet que es
mantenís la retícula ortogonal com a signe d’identitat de la població.
10 d’abril
Es va dur a terme a la Sala Polivalent la XVIII Desfilada de Moda. L’èxit t va ser
molt important, amb l’assistència de més de 1.300 persones.
13 d’abril
Els alcaldes de la nostra subcomarca ens vàrem reunir amb el director de Salut
de la demarcació de Lleida, per analitzar quan s’acomplirien els compromisos
de la Consellera de Salut de la Generalitat. Aquests punts eren: el CAP obert
fins a les 22 hores, el servei d’ambulància d’emergència operatiu les 24 hores i
més especialistes. La nostra sorpresa va arribar quan el director va manifestar
que d’allò que va dir la Consellera res de res, i que les ambulàncies de 24
hores anirien a Almenar i a Alcarràs.
17 d’abril
El circuït d’Almacelles de 4X4 va acollir el primer Open puntuable de la
temporada, on van participar 28 cotxes en diferent proves.
22 d’abril
Es va presentar al Casal, i dins del marc de l’Any Josep Mas Dordal, una
novel·la històrica de la vida de l’arquitecte titulada “Els repobladors
d’Almacelles”. També es van obsequiar a cadascuna de les famílies de la
nostra ciutat amb un exemplar totalment gratuït. El cost del llibre es d’uns 3.500
euros. La subvenció rebuda per finançar-lo, tant a nivell privat com institucional,
ha estat de prop de 3.000 euros.

22 d’abril
A les 22 hores de la nit també s’iniciaven els segons cicles culturals de
primavera, que duraran fins al 4 de juny.
25 d’abril
Vaig mantenir una reunió de treball, acompanyat de dos regidors i de
l’arquitecte redactor del POUM, amb el Director General d’Urbanisme.
26 d’abril
Vaig assistir al Consell Comarcal en una reunió sobre la nova proposta de
transport comarcal.
29 d’abril
El responsable territorial d’Arqueologia de la Generalitat va visitar les obres de
consolidació i recuperació de la fortalesa del segle XI de la Saira, on es va
mantenir una reunió de treball.
Vull recordar que aquesta obra està subvencionada al 100% per les partides
de Patrimoni de la Diputació de Lleida.
30 d’abril
Es va inaugurar la segona Mostra Gastronòmica Intercultural d’Almacelles, amb
companyia del Conseller Comarcal del Segrià de Turisme. Van participar deu
col·lectius: Gàmbia, Marroc, Senegal, Equador, Galícia, País Basc, Andalusia, i
Catalunya.
7 de maig
El 7 de maig, el director de Comerç, Turisme, Indústria i Consum, Sr. Vidal
Vidal, va inaugurar la XIV Fidal, on va assistir un gran públic, i de forma
especial, la Fira d’Entitats Joves d’Almaceles i la segona Fira del Cavall.

9 de maig
L’Ajuntament en van sumar al Dia d’Europa, deixant onejar únicament la seva
bandera.

11 de maig
Es va presentar la campanya “Deixa’t portar pel transport públic”, finançada en
la seva totalitat per les empreses de transport, i que s’està repartint
gratuïtament per totes les llars.

12 de maig
Podem dir que aquest dia, Almacelles va fer història, ja que es va signar un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en tot allò que fa
referència a l’intercanvi de representants per les Festes de la Mercè, així com
la participació de l’Ajuntament de Barcelona en el Museu d’Arquitectura i
Urbanisme “Josep Mas Dordal”.

13 de maig
Vaig mantenir una reunió amb l’Hble. Conseller d’Obres Públiques, senyor
Joaquim Nadal, a qui se li va presentar el nou Planejament. Cal remarcar que li
va causar una molt bona impressió i, alhora, va manifestar el seu suport -que
es plantejarà en una altra reunió- a que Almacelles es beneficiï del futur
aeroport de Lleida.

23 de maig
Vaig tenir una reunió de treball amb l’alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, per tal
que doni el seu suport al tercer enllaç que demanem en la futura autovia LleidaOsca.

25 de maig
Aquest dia s’ha iniciat l’agenda de participació, i ho hem fet presentant als
regidors del PSC, durant més d’una hora per part dels tècnics, la proposta del

POUM. També haig de manifestar que vaig oferir al PSC tot tipus de
suggeriments sobre aquest.

3.- Alienació per subhasta pública de la finca urbana
situada al C/ de la Carretera de Sucs, 22
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari, d’una parcel·la urbana amb
edificicació que a continuació es detallarà, adquirida a les germanes Pascual
Gombau.
Atès que, actualment, i des de fa uns anys l’edifici no es destina a cap ús o
servei public i es troba buit, essent la seva descripció física actual la següent:
“Parcel·la urbana, situada al terme d’Almacelles, en la Unitat d’Actuació
anomenada ED-2 d’aquesta població i enfront al carrer de la Carretera de Sucs,
22; d’una superfície de 209,88 m2, essent els seus límits els següents: al nord,
parcel·la de l’Ajuntament d’Almacelles destinada a Parc de Bombers; al sud,
parcel·la de la Sra. Maria Pascual Arnó i parcel·la del Sr. Isidre Pascual Arnó; a
l’est, parcel·la de l’Ajuntament d’Almacelles i carretera de Sucs; a l’oest,
parcel·la de la Sra. Maria Montalbán Fuertes i parcel·la del Sr. Isidre Pascual
Arnó. Sobre aquesta parcel·la existeix una casa de 123 m2 amb corrals que
també va adquirir l’Ajuntament”.
Titularitat: La quota del 32,42% de la plena propietat de la finca la va adquirir
l’Ajuntament d’Almacelles, en virtut de l’acord del Ple de data 14 d’abril de
1999, en pagament del saldo de 528.494 pessetes , del què n’eren deutores les
esmentades germanes en virtut del compte de liquidació provisional del
projecte de reparcel·lació de l’ED-2.
La quota del 67,58% restant de la finca la va adquirir l’Ajuntament per compra a
les germanes Montserrat i Carolina Pascual Gombau, per acord del Ple, de
data 17 de febrer de 2000.

Inscripció: La inscripció de la total finca a favor de l’Ajuntament consta en les
següents dades: Finca número 6442; Tom 1766; Llibre 84 d’Almacelles; Foli
200, incripció segona.
Dades cadastrals: parcel·la 06 de l’UTM 66334.”
Atès que es tracta d’un bé patrimonial de propis en tràmit d’inscripció en
l’inventari com a tal.
Atès que la parcel·la, d’acord amb les NNSS és edificable per tenir les
condicions de façana mínima, segons consta en l’informe de l’arquitecte
municipal.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de la finca en subhasta pública s’ha
confeccionat l’expedient adient que consta dels informes tècnics i jurídics
segons els quals la finca urbanísticament és alienable i edificable.
També es constata que la finca esmentada és alienable per destinar-la a la
construcció i l’ús residencial afectada com a zona de Clau 2 segons les NNSS.
Vist el que disposa l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Alienar mitjançant subhasta el següent bé municipal:
“Parcel·la urbana, situada al terme d’Almacelles, en la Unitat d’Actuació
anomenada ED-2 d’aquesta població i enfront al carrer de la Carretera de Sucs,
22; d’una superfície de 209,88 m2, essent els seus límits els següents: al nord,
parcel·la de l’Ajuntament d’Almacelles destinada a Parc de Bombers; al sud,
parcel·la de la Sra. Maria Pascual Arnó i parcel·la del Sr. Isidre Pascual Arnó; a
l’est, parcel·la de l’Ajuntament d’Almacelles i carretera de Scus; a l’oest,
parcel·la de la Sra. Maria Montalbán Fuertes i parcel·la del Sr. Isidre Pascual
Arnó. Sobre aquesta parcel·la existeix una casa de 123 m2 amb corrals que
també va adquirir l’Ajuntament”.
Titularitat: La quota del 32,42% de la plena propietat de la finca la va adquirir
l’Ajuntament d’Almacelles, en virtut de l’acord del Ple de data 14 d’abril de
1999, en pagament del saldo de 528.494 pessetes , del què n’eren deutores les

esmentades germanes en virtut del compte de liquidació provisional del
projecte de reparcel·lació de l’ED-2.
La quota del 67,58% restant de la finca la va adquirir l’Ajuntament per compra a
les germanes Montserrat i Carolina Pascual Gombau, per acord del Ple, de
data 17 de febrer de 2000.
Inscripció: La inscripció de la total finca a favor de l’Ajuntament consta en les
següents dades: Finca número 6442; Tom 1766; Llibre 84 d’Almacelles; Foli
200, incripció segona.
Dades cadastrals: parcel·la 06 de l’UTM 66334.”
Valoració inicial: La finca està valorada en 29.053,83 euros, al qual caldrà
afegir l’IVA del 16%.
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.
El producte de la venda es destinarà la patrimoni municipal de sòl.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del
PSC.

4.- Alienació per subhasta pública de les finques
industrials situades al polígon de “L’Era del Comte”
A proposta de l’Alcaldia, es retira aquest punt de l’Ordre del Dia per poder
estudiar millor les implicacions que suposen la redacció del POUM.

5.- Aprovació inicial del projecte per a la construcció de
la nova Llar d’Infants d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“En el Ple de data 27 de gener de 2005 es va aprovar inicialment el projecte
d’execució de la Llar d’infants, que suposava l’ampliació de l’existent en el
mateix indret en que es troba l’actual.
Un cop exposat l’expedient al públic, per edicte publicat en el DOGC de 16 de
febrer de 2005, s’han rebut al·legacions i ha informat el Departament
d’Educació que no és viable la ubicació en el pati de l’actual escola de la Pl. de
l’Ensenyança, atès que aquest és necessari per als usos de l’escola que ja hi
ha per als usos de l’alumnat d’aquest centre.
Darrerrament, s’ha procedit a cercar una nova ubicació d’aquesta Llar, situantla en l’illa següent a la del col·legi de la Pl. de l’Ensenyança, fet que permetrà
cobrir les necessitats actuals i urgents d’escolarització per a infants de la vila.
Vist el que disposa l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya, de 13 de juny de 1995; es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte de construcció de la nova Llar d’Infants
en la cruïlla dels carrers de Balmes, Pitàgores i Antonio de Nebrija, per un
import de 689.835,99 euros, redactat per l’arquitecte Miquel Àngel SorianoMontagut, de data maig de 2005.
Segon: Exposar l’expedient al públic per un termini de 15 dies hàbils, donada
l’urgència a fi que es presentin les al·legacions adients, restant l’expedient
aprovat definitivament si se certifica la manca d’al·legacions al respecte.

Tercer: Trametre el projecte als Serveis Territorials d’Educació, a fi que
procedeixin a aprovar-lo i subvencionar-lo dins la línia que properament es
convocarà per a la creació de noves places de Llars d’Infants”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa una breu exposició detallant que
des del mes de gener es va aprovar que es buscaria un lloc adequat per a la
Llar d’Infants. Remarca, a més, que l’AMPA va presentar una altra opció que,
pel que sembla, no s’ha aprovat i que, finalment, aquest dilluns hi ha hagut una
queixa d’algunes mares publicada al diari “Segre” que han fet palès la manca
de places escolars. Conclou que la solució donada per l’Equip de Govern és
col·locar 15 nens al Centre Cultural, utilitzar el mateix projecte de l’octubre de
l’any passat i tirar endavant l’obra sense que s’hagi concretat prèviament
l’aportació que ha de fer el Departament d’Educació de la Generalitat. Per
acabar, seguint l’informe de Secretaria, constata que cal urbanitzar els vials
obligatòriament, tot el qual comportarà un seguit de tràmits que allargaran
encara més la demora i el procés de la construcció d’aquesta infraestructura. Al
seu criteri, creu que el millor que s’hauria d’haver fet és ubicar la Llar d’Infants a
l’actual col·legi “Pitàgores”, que ja havia estat destinat per a aquests usos
escolars anteriorment i que, a més, disposa de patis d’esbarjo més que
suficients. Pel que fa al Museu que s’hi projecta ubicar en aquest edifici de
referència, es podria deixar per més endavant la seva ubicació. En definitiva,
remarca que el grup del PSC vota sí a la Llar d’Infants però no al projecte que
es proposa, motiu pel qual s’abstindran en la votació global de la proposta.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep M. Doblas, explica que si bé és cert el que es
va acordar en el darrer Ple, també és cert que el seu grup va proposar la
supressió del carrer Pitàgores i fer la nova Llar d’Infants annexa a l’actual edifici
escolar de la Plaça de l’Ensenyança. Detalla que, no obstant això, es va rebre
del Dep. d’Educació un escrit en el què es constata que els edificis escolars
destinats a Llar d’Infants i els de Cicle Inicial han d’estar separats físicament els
uns dels altres. Per tot això, assenyala que ha estat necessari mantenir l’actual
carrer Pitàgores i fer-lo peatonal, fent que ambdós col·legis tinguin un futur
accés a l’esmentat carrer.

La regidora d’Ensenyament, Sra. Montserrat Torres, afegeix que el tema de la
Llar d’Infants s’ha anat treballat des de fa temps, buscant la opció més
adequada d’acord amb el Departament d’Educació i amb els sectors implicats,
essent aquesta una qüestió completament independent al fet que ara hi hagi
quinze nens en llista d’espera per a la Llar d’Infants.
El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, adreçant-se al del PSC, li
comenta que, en el seu dia –quan el PSC formava part de l’Equip de Governmai van pensar en donar cap utilitat a l’antic col·legi “Pitàgores”, ni tan sols com
a Llar d’Infants. Pel que fa a la carta publicada al diari “Segre” de les mares que
es queixaven per la manca de places, ell se sent discriminat ja que els pares
també tenen dret a opinar sobre aquest tema. Així mateix, també fa constar que
ha preguntat a diferents mares si havien vist alguna carta i si l’havien signada,
responent-li totes que no. En aquest sentit, també fa constar que el grup de CiU
ja fa cinc anys que demanava la construcció urgent d’una nova Llar d’Infants i
que, l’aleshores Equip de Govern, no els va fer mai cas. En relació, de nou, a la
carta publicada el dilluns en un diari, destaca que el proppassat diumenge es
va realitzar un comunicat referent a aquest tema, cosa que és del tot
simptomàtica. Reconeix, que és cert que s’han consultat els diferents col·lectius
afectats, motiu que ha dilatat el procés. Així doncs, conclou que s’ha estat
treballant molt seriosament i amb la màxima urgència en la ubicació de la Llar
d’infants i que, en definitiva, considera que la solució més idònia és la que avui
es proposa.
El portaveu del PSC pregunta al Sr. Olivart si el que ha dit referent al comunicat
és una insinuació a que el PSC estava darrera de les actuacions de queixa. El
Sr. Josep Ramon Olivart li contesta que no és això el que ell ha dit.
Acte seguit, el Sr. Alcalde manifesta l’overbooking que s’ha produït en la Llar
d’Infants pel creixement demogràfic propi d’Almaclles, assenyalant, a més, que
és la situació normal d’altres municipis com el de Lleida, que ha rebut 799
sol·licituds i només ha pogut donar plaça a 380 nens i nenes; i a Albatàrrec,
Mollerussa, Benavent o Alpicat, en els què també s’han viscut casos similars.
En aquest cas, el que ha marcat la diferència respecte a aquestes altres
poblacions deficitàries de places de Llars d’Infants, és que aquí s’ha proposat

als pares i mares una alternativa com és el Centre Cultural, a fi que cap de les
15 sol·licituds extra que s’han rebut no quedin excloses. El Sr. Alcalde, vol
recordar al portaveu del PSC, a més, que el retard de cinc mesos ha vingut
motivat pel pacte dut a terme durant el Ple que se celebrà el proppassat mes
de gener entre totes les forces polítiques i on es va acordar cercar un indret
alternatiu per a la Llar d’Infants diferent al proposat inicialment. A la proposta
del regidor d’Urbanisme sobre la possibilitat de tallar un carrer, també va caldre
fer les preceptives consultes al Dep. d’Educació. Recuperant la idea inicial,
manifesta que, finalment, l’Equip de Govern, va acordar convertir el carrer de
Pitàgores en peatonal, a fi de garantir la seguretat als infants i als pares,
facilitant, alhora, dos accessos, davant per davant, a cadascun dels dos centres
educatius. Pel que fa a la proposta del PSC d’instal·lar la Llar d’Infants en l’antic
col·legi “Pitàgores”, aquest assenyala que té poc més de cinc metres d’amplada
i el passadís ja n’ha de tenir dos metres d’ample, fent-lo tècnicament inadequat
si pensem en tenir una Llar d’Infants de qualitat. Per acabar i pel que fa al
temps perdut al que es refereix el portaveu del PSC, vol fer constar que en la
passada legislatura, quan governava el PSC, quedaven dues vacants per tenir
la Llar d’Infants completament ocupada. Aquest fet va comportar que el grup de
CiU presentés dues mocions i una proposta per fer un Ple extraordinari per
tractar la necessitat de reclamar urgentment una nova Llar d’infants, donat el
creixement demogràfic d’Almacelles. Aleshores, de res va servir. El PSC no
solament va votar en contra, sino que, a més, va acusar al grup de CiU
d’alarmistes. Per acabar, fa constar que en aquesta mateixa legislatura, quan
es varen debatre les subvencions al PUOSC, el Govern municipal va demanar
la nova Llar d’Infants, prioritzant aquesta infraestructura per sobre d’altres i el
grup del PSC va tornar a votar en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, intervé novament, manifestant que
l’anterior Equip de Govern va consultar al Departament d’Ensenyament si era
necessària la construcció d’una nova Llar d’Infants, contestant-los que ho veien
del tot innecessari des d’aquest Departament. En relació al que s’ha esmentat
de votar en contra de la Llar d’Infants manifesta que el seu grup no va veure
clara la priorització de les peticions efectuades al PUOSC, sense que hagi estat
mai en contra de la construcció d’aquesta Llar. Finalment manifesta que si
l’Ajuntament de Lleida té dificultats en matèria d’ensenyament, tot i tenint al
grup d’ERC en la regidoria d’Educació, d’igual manera ens pot afectar aquesta
situació al nostre municipi.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del
PSC.
Acte seguit, s’aprova per unanimitat el següent assumpte també relacionat amb
la Llar d’Infants VENSI:
“Primer: Acceptar la subvenció de 55.000 euros per al funcionament de la Llar
d’Infants VENSI, de titularitat municipal mitjançant resolució del Dep.
d’Educació, publicat al DOGC número 4386/05.
Segon: Declarar que l’Ajuntament d’Almacelles no incorre en cap dels supòsits
que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Tercer: Declarar que ni la Corporació ni cap organisme d’aquesta rep de la
Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms cap altra subvenció
per aquest concepte”.

6.- Compte de la Liquidació del Pressupost i dels
Organismes Autònoms de l’exercici de 2004
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia aprovant la liquidació dels
pressupostos de la Corporació i Organismes Autònoms següents:

“DECRET 46/05
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2004
Vista la liquidació del pressupost de l'exercici 2004 formulada per l’Interventor Ramon
M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent resum:

Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici: 708.436,49
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys = Saldos de cobrament dubtós

513.397,65
450.874,04
10.151,38
265.986,58

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici: 771.856,14
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries

203.387,86
11.335,36
557.132,92

Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

428.781,29
52.974,53
312.387,11
365.361,64

HE RESOLT,
Primer: En compliment de l'article 172.2 de la Llei d'Hisendes Locals es fixen els
percentatges dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o
impossible recaptació per un import total de 265.986,58 €
Exercici 2001-02: 25%
Exercici 2000: 50%
Exercici 1999 : 75%
Exercici 98 i anteriors : 100%
Segon: Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici econòmic de 2004.
Tercer: Donar compte al Ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que se
celebri.
Quart: Remetre la liquidació del pressupost de 2004 al Departament de Governació a
Lleida, i a la Delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 24 de maig de 2005”

“DECRET 47/05

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICIPAL D’AVIS DE L’EXERCICI 2004
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de l'exercici 2004 formulada per
l’interventor Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la llei
reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent
resum:
Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

21.023,97
12.405,39
872,02
7.746,56
0,00

15.076,99
0
-5.946,98
-5.946,98

HE RESOLT,
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis
corresponent a l'exercici econòmic de 2004
Segon: Donar compte al Ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es
celebri.
Tercer: Remetre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de 2004 al
Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 24 de maig de 2005”

“DECRET

48/05

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICIPAL D’ESPORT DE L’EXERCICI 2004
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport de l'exercici 2004 formulada
per l’interventor Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la llei

reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent
resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

0
0
0
0
0

Creditors Pendents de Pag. al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent de Tresoreria Total

0
0
491,19
0
4.133,75
0,00
3.642,56
3.642,56

HE RESOLT,
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports corresponent a
l'exercici econòmic de 2004.
Segon: Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es celebri.
Tercer: Remetre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports de 2004 al
Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.

Almacelles, 24 de maig de 2005”

“DECRET 49/05
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’INDESAL
DE L’EXERCICI 2004
Vista la liquidació del pressupost de l’Indesal de l'exercici 2003 formulada per
l’interventor Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la llei
reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el
següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent

5.906,18
1.803,04

Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys: Saldos de cobrament dubtós
Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació
def.
Creditors Pendents de Pag. al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

4.103,14
0
0
0

-13.05
0
0
0
13,05
3.530,40
0
9.449,63
9.449,63

HE RESOLT
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost de l’Indesal corresponent a l'exercici econòmic de
2004.
Segon: Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es celebri.
Tercer: Remetre la liquidació del pressupost de l’Indesal de 2004 al Departament de
Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 24 de maig de 2005 »

7.- Aprovació de la modificació del Pressupost 01/05
per incorporació de romanent de crèdit de l’exercici
2004
Per Decret de l'Alcaldia, s'ha dictat la resolució que a continuació es detalla per
la qual es dóna compte al Ple i assabentar als reunits:

“DECRET D’ALCALDIA 50/05

Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 01/05 d’incorporació
dels romanents de crèdit de l’exercici anterior
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 01/05 del vigent pressupost de
la Corporació per a 2005, per la incorporació de romanents de crèdit de
l’anterior pressupost.
Atès que, segons l’informe de l’Interventor Acctal. l´expedient compleix el
disposat en l´art. 163, de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i, el que disposa en els articles 47 i següents del Reial Decret
500/90 de 20 d´abril, així com l’establert en les Bases d’Execució del vigent
pressupost, es procedeix a aprovar l’expedient incorporant els següents
romanents als crèdits del pressupost de despeses vigents que es relacionen:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI ANTERIOR
121-68200
422-62200
432-62203
511-60109

Obres per Administració (Casa Aj. 2004)
Obres per Administració (Llar d’Infants)
Obres per Administració (Taller oc. Casa Clara)
Obres per Administració (Obres urb. Rbla. A, B, C)

TOTAL.........................................................................................
FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent de Tresoreria Afectat
Romanent de Tresoreria General

TOTAL..............................................................................

IMPORT ROMANENT A
INCORPORAR
120.000,00 euros
120.000,00 euros
23.714,53 euros
63.794,21 euros
327.508,74 euros

52.974,53 euros
274.534,21 euros

327.508,74 euros

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense fer cap altre tràmit, es
procedirà pels serveis d´intervenció a introduir les modificacions de crèdits
aprovades en la comptabilitat de la Corporació, amb efectes immediats.
Almacelles, 23 de maig de 2005 »

El Sr. Alcalde manifesta que en modificacions de pressupost com aquesta, es
pot veure i comprovar la voluntat de l’actual Equip de Govern, en prioritzar la
construcció de la Llar d’Infants, ja que s’ha procedit a treure 120.000 euros de
la partida que estava destinada a l’arranjament de la Casa de la Vila per
passar-les a la construcció d’aquest nou centre docent.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del
PSC.

8.- Reconeixement de les obligacions contretes durant
l’exercici 2004
Es dóna lectura a la següent proposta:
« Atès que l’article 166 de la Llei d’Hisendes Locals estableix que, dins l’import
dels crèdits autoritzats en els pressupostos, correspondrà l’autorització i
disposició de les despeses al President o al Ple de l’entitat d’acord amb
l’atribució de competències que estableix la noramtiva vigent.
Atès que en la secció d’Intervenció s’han presentat per al pagament factures
d’obligacions contretes durant l’exercici de 2004 sense l’existència prèvia de
crèdit suficient en el pressupost per atendre aquestes despeses.
Atès que es constata que les obres i els serveis o subministraments facturats
s’han rebut realment per part de la Corporació.
Atès que cal atendre, doncs, a les esmentades despeses no consignades
prèviament per la via del reconeixement extrajudicial de despeses.
Vist el que disposa el Reial Decret 500/90, de 20 d’abril sobre normes
pressupòstàries en execució de la Llei d’Hisendes Locals, pel qual assenyala
en el seu article 25 que no es podran adquirir compromisos de despesa en
quanties superiors a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despesa
del Pressupost, es proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar la modificació del Pressupost de la Corporació 02/05,
incorporant del pressupost del 2004 al del 2005 el total de despeses previstes
en l’annex número 1 d’aquesta proposta, reconeixent expressament la obligació
de l’Ajuntament d’atendre aquestes d’acord amb l’article 26 del Reglament
esmentat.
Segon: La financiació d’aquestes despeses es durà a terme fent ús de les
generacions d’ingressos per venda de patrimoni municipal de sòl per igual
import al de la despesa consignada. Procedirà de les finques de sòl industrial
que s’alienin del polígon de l”Era del Comte”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del
PSC.

9-10.- Aprovació de les Modificacions del Pressupost
de la Corporació 03, 04 i 05/05, de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit (nous ingressos, transferència
entre partides i romanent líquid de Tresoreria)
Per unanimitat dels reunits s’accepta el nou redactat de la proposta tramés als
portaveus i que ara es detalla.

“A.- Modificació del Pressupost de la Corporació 03/05 de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos
Atesa la conveniència de fer les obres que es dirà o de suplementar les
partides de despesa existents per tal de finançar l’exercici econòmic.
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació els crèdits
necessaris per atendre els serveis o despeses abans esmentats habilitant les
partides econòmiques adients.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.

Atesa la necessitat de finançar les partides de referència amb els majors
ingressos recaptats per completar el total finançament tramitat .
Atès el que disposa l´article 158.4 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 35, 36.b i 38 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa als
nous o majors ingressos recaptats i vist l´informe de l´Interventor acctal. es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 03,
04 i 05/05, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (nous ingressos;
transferència entre partides; romanent líquid de Tresoreria, amb el resum que
consta en l’annex 1 d’aquesta proposta.
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.

Annex 1
Modificació de crèdits de suplements i crèdits extraordinaris finançats
amb nous ingressos
Partida
422-62200

Concepte

Import

Construcció Llar d’Infants

401.284,04

TOTAL

401.284,04

Nous i majors ingressos
Partida
75500

Concepte

Import

PUOSC Llar d’Infants

401.284,04

TOTAL

401.284,04

Modificació de crèdits per transferències de partides
A Aminorar
Partida

Concepte

121-68200

Inversió en edificis Casa de l’Ajuntament

62202-20300

Arrendaments

121-13000

Retribucions bàsiques

Import
120.000,00
1.200,00

TOTAL

10.699,06
131.899,06

A Augmentar
Partida

Concepte

Import

62202-14100

Altre personal

1.200,00

422-62200

Construcció Llar d’Infants

120.000,00

422-62200

Construcció Llar d’Infants

10.699,06

TOTAL

131.899,06

Modificació de crèdits de suplement de crèdit finançat amb romanent
líquid de Tresoreria
Partida
422-62200

Concepte
Construcció Llar d’Infants

Import
37.852,90

Fons de finançament romanent líquid de Tresoreria
Partida
870

Concepte
Romanent Líquid de Tresoreria

Import
37.852,90

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors del
PSC.

11.- Aprovació de l’oferta pública de col·locació i de les
bases per a la selecció del personal de la Corporació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple de data 24 de febrer va aprovar la relació de plantilla de
personal i de llocs de treball de la Corporació.
Atès que en desenvolupament de l’esmentat acord cal que el mateix Ple realitzi
l’aprovació de l’oferta pública de col·locació i de les bases com a fase prèvia
per a la convocatòria dels processos selectius.
Vist el que disposa l’article 54.d i punt “e” del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
què s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar l’oferta pública de col·locació per a l’exercici 2005 que es
recull en l’annex 1 d’aquesta proposta.
Segon: Aprovar les bases per a la selecció del personal de la Corporació,
detallat en l’oferta pública que s’adjunta en l’annex 2 d’aquesta proposta.
Tercer: Exposar al públic l’oferta de col·locació mitjançant edictes en el DOGC i
en el BOE, i trametre còpia a la Direcció General d’Administració Local.

ANNEX 1
OFERTA PÚBLICA DE COL·LOCACIÓ PER A L’EXERCICI 2005
Personal: Funcionari de carrera

ADMINISTRACIÓ GENERAL
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/84: D
Classificació: Escala Administració General; subescala auxiliar; denominació auxiliar
administratiu.

Número de vacants: 2

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/84: A
Classificació: Escala Administració especial; subescala tècnica; classe tècnics
superiors; categoria A; denominació arqueòleg/oga.
Número de vacants: 1
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/84: C
Classificació: Escala Administració especial; subescala tècnica; categoria C; auxiliar
tècnic; denominació deliniant.
Número de vacants: 1
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/84: D
Classificació: Escala Administració especial; subescala serveis especials; classe
policia local; categoria agent; denominació agent de Policia Local.
Número de vacants: 2
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/84: D
Classificació: Escala Administració especial; subescala serveis especials; classe
comeses especials; categoria Cap de la Brigada d’Obres i Serveis; denominació Cap
de la Brigada d’Obres i Serveis.
Número de vacants: 1

PERSONAL LABORAL
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/84: E
Classificació: Escala subaltern; denominació conserge Centre Cultural.
Número de vacants: 1

El Secretari fa constar que en l’annex 1, a l’hora de parlar de l’Administració
Local, en lloc de posar arqueòleg/òloga hi ha de dir Director/a del Patrimoni
Històric, Arqueològic i Museístic, tal com consta en la plantilla de personal,
cosa que aproven els reunits en la sessió plenària.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si els sindicats han
col·laborat en la redacció d’aquesta proposta. Assenyala també, que han
demanat les bases com a annex d’aquesta proposta i no se’ls hi han facilitat
malgrat que si les han pogut examinar de manera breu. Destaca també que, al
seu criteri, en les bases hi ha greuges comparatius com per exemple, el fet que
suposa concedir a la plaça d’arqueòloga una puntuació alta pels anys
d’experiència en el sector públic, mentre que a altres llocs de treball aquesta
puntuació és notablement més baixa. En definitva, afirma que el seu grup
votarà en contra i que impugnarà les bases.
El portaveu de CiU, Sr. Josep R. Olivart, assenyala que han encomanat la
redacció de les bases a un gabinet jurídic especialitzat en aquests assumptes.
També s’ha consultat al representant sindical dels funcionaris qui ha trobat
correctes les bases i que, com sap el portaveu del PSC, la documentació no
pot sortir de l’Ajuntament però que, malgrat això, han pogut consultar les bases
lliurement. Pel que fa als greuges assenyalats destaca que les puntuacions de
les bases estan equilibrades i que hi ha uns topalls en cadascun dels criteris a
valorar en la fase de concurs com, per exemple, i en el cas de l’arqueòloga, el
topall o limitació màxima està en 2 punts mentre que en el de deliniant, el topall
està en 7 punts. Acte seguit, el Sr. Olivart li mostra les bases al portaveu del
PSC per tal que comprovi que és cert el que li manifesta, arribant ambdues
parts a un acord sobre aquest punt.
Finalment, el portaveu de CiU fa palès que la voluntat de l’Equip de Govern és
facilitar als treballadors laborals l’accés a ocupar llocs de treball com a
funcionaris, amb la sola intenció de millorar la seva situació econòmica i
laboral.
La portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, manifesta que del regidor d’ERC,
Sr. Ignasi Comella, no se’n fa responsable com a portaveu i que ERC continua
fidel als seus compromisos.

Pren la paraula el regidor d’ERC, Sr. Ignasi Comella, qui manifesta que votarà
en contra de la proposta en el sentit de no oposar-se a la creació de places
fixes de funcionari, si bé considera que d’aquest tema se n’ha fet una “olla
barrejada amb una botifarra a dins” i que es podia haver fet d’una manera més
clara i coherent.
El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, li demana a aquest regidor que
clarifiqui la seva postura i el regidor Sr. Ignasi Comella, li contesta que ja és
prou entenedora.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde, assenyalant que cal anar més enllà de
la proposta i comprovar que la única cosa que es pretèn és donar estabilitat
laboral a uns bons professionals, que tenen despeses importants: hipoteques
de pisos o cases, una família per mantenir, etc. També, afegeix, que els
sindicats són els primers interessats en demanar que s’acabin amb els
interinatges eterns. En segon lloc, destaca que també s’han creat dues places
de Policia Local, imprescindibles per a la seguretat ciutadana i que si hi ha algú
que les impugna, aspectes com el de la seguretat poden veure’s perjudicats.
Aquests policies els necessitem donat que durant els caps de setmana es
produeixen nombroses destrosses en el mobiliari urbà, amb el perjudici
econòmic que això suposa per al municipi. Com a alcalde, doncs, manifesta el
seu deure moral de defensar i garantir els interessos de la ciutadania.
Per acabar, opina que, si bé és cert que havia estat defensor dels Mossos, ha
de reconéixer que anàvem més ben servits amb el funcionament del cos de la
Guàrdia Civil.
En relació al contingut de les bases al·legat pel portaveu del PSC, el Sr. Alcalde
fa constar que han estat encomanades a un gabinet jurídic especialitzat i
afegeix que no són les úniques places que es creen de funcionaris, sino que la
intenció és repetir la creació de places a fi que es puguin anar integrant la
totalitat del personal laboral existent, atès que considera que l’Ajuntament
disposa de grans professionals i que cal donar-los opció a que es creïn places
de funcionariat defintives.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar la seva voluntat de donar
suport a l’adquisició de seguretat laboral adient per al personal laboral de la

Corporació, afegint que no dubta de la seva professionalitat, però considera
que seria necessari convocar totes les places de funcionari necessàries.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 vots dels regidors de CiU, la
regidora d’ERC Sra. Montserrat Torres Massot, el grup d’IPA-FPM i AIA; i els
cinc vots en contra del grup del PSC i del regidor d’ERC, Sr. Ignasi Comella
Peiró.

12.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern, a petició
de l’empresa Xaviker,SL, per a la construcció de 350
habitatges
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vistos els acords de les juntes de Govern de 18 d’abril i 9 de maig de 2005, en
relació a la petició de diferents interessats per a la construcció de 350 vivendes
a la partida de les Valletes, prop del nucli de la Saira.
Vist el document tècnic presentat per l’empresa Xaviker, SL; de data 6 i 18 de
maig de 2005, en el què es detalla alguns dels elements que integrarien el Pla
Parcial residencial de la zona.
Atès que el que es pretèn amb aquesta petició és la construcció de 350
habitatges en la zona coneguda com les Valletes, més 120 habitatges en la
zona urbana existent en el municipi; tal com va exigir l’Ajuntament a l’anterior
peticionari Immobiliària Aran, SL.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme de
Catalunya, que preveu la presentació als ajuntaments d’avantprojectes de
plans parcials en sòl urbanitzable, amb la finalitat de que aquest informi sobre
la seva viabilitat, és per tot això que s’acorda proposar als reunits el següent:
Primer: Un cop examinada la documentació urbanística presentada per tal de
classificar com a sòl urbanitzable residencial les finques rústegues (parcel·les
162 a i b i parcel·la 81 del polígon 1), es veu viable estudiar la inclusió en el

POUM de la proposta urbanística realitzada sempre i quan es construeixin els
120 habitatges en l’actual zona urbana de la vila d’Almacelles. No obstant això
caldrà que, prèviament, informi favorablement els Serveis Territorials
d’Urbanisme de la Generalitat, d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 73, de la
Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de març.
Aquests informes únicament tindran efectes administratius de caire intern
preparatoris per a l’elaboració del planejament, d’acord amb l’article 73.3 de la
mateixa Llei abans referenciada.
Segon: Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme, adjuntant
còpia de l’expedient, i al mateix interessat i peticionari, l’empresa Xaviker, SL ».
El regidor d’Urbanisme, Sr. Josep M. Doblas exposa que hi ha uns promotors
que pretenen edificar i urbanitzar en una zona propera a la Saira, si bé –i atès
que la llei nova no és massa favorable a aquestes opcions d’edificació en
extrarradis-, es realitzarà la consulta prèvia als serveis territorials d’Urbanisme.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pren la paraula per recolzar la
proposta i troba correcte el fet d’emprar el filtre previ dels Serveis Territorials
d’Urbanisme.
La portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, per ser coherent a les seves
manifestacions en les proppassades Juntes de Govern sobre aquest tema, es
mostra disconforme, donat que estem pendents de la redacció d’un nou POUM
i, doncs, s’abstindrà en la seva votació a aquesta proposta.
El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, fent referència a que en la seva
petició inicial era per a la construcció de prop de 900 habitatges, essent una
opció que no fou estimada per la distància que suposa per al municipi la
creació d’un nucli que arribaria a tenir 2.500 habitants potencials. Aquest fet va
comportar diferents opinions dins del govern, uns eren partidaris de tirar
endavant emb els 900 habitatges i altres eren partidaris de no fer-ne’n cap.
Arran de les negociacions que es van dur a terme, el grup de CiU va proposar
fer 350 habitatges en lloc dels 900 inicials i en contrapartida, fer 120 habitatges
més dins el nucli urbà d’Almacelles. A més, caldrà prèviament el vistiplau dels
serveis territorials d’Urbanisme. Finalment, assenyala que la creació de 120

habitatges en l’actual zona urbana és una xifra important i d’interès per al
municipi, fet pel qual el seu grup donarà ple suport a la proposta.
El regidor d’ERC, Sr. Ignasi Comella, considera que Almacelles necessita més
dinamització i que els diners que es podran obtenir per aquesta proposta a
nivell d’impostos, serveixin per eixugar l’actual deute de l’Ajuntament. Aquesta
mateixa postura també la recolza el regidor i portaveu d’AIA, Sr. Francisco J.
Bisart Baltasar.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde, qui ratifica allò exposat pel portaveu
de CiU sobre els problemes que podria crear un nucli considerable allunyat de
la població de l’envergadura que es pretenia. En relació a la proposta de crear
un nucli amb 350 habitatges i amb 120 habitatges en l’actual nucli urbà la
considera factible, atès que enfortirà el creixement de la nostra població, si bé
caldrà atendre els criteris que estableixin els serveis terrirotorials d’Urbanisme.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 8 vots dels regidors de
CiU, un del regidor d’ERC Sr. Ignasi Comella, el grup d’IPA-FPM i el d’AIA; i 5
abstencions dels regidors del PSC i el de la regidora d’ERC, Sra. Montserrat
Torres Massot.

13.- Declaració de l’incompliment dels deures
urbanístics per part de la Junta de Compensació del
sector de “L’Era del Comte”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“La Junta de Compensació del Pla Parcial de l’”Era del Comte” es va
comprometre l’any 1995, a dur a terme l’obra d’urbanització d’aquest sector
industrial.
Un cop transcorregut deu anys podem dir que hem passat amb escreix els
terminis de què disposava la Junta per urbanitzar aquell sector, en compliment
de la seva obligació.

És per tot això que, seguint els precpetes de la Llei del Sòl, en no complir-se
les esmentades obligacions, es procedeix a l’extinció del dret a urbanitzar.
Caldria, a continuació, que l’Ajuntament procedeixi a la substitució del sistema
de compensació per un altre de gestió pública.
Malgrat això, els propietaris majoritaris de la zona (XAVIKER, SL) han
manifestat a l’Ajuntament el seu interès per tal que aquest àmbit es classifiqui
com a sòl residencial en el nou POUM en tràmit.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Iniciar l’expedient per tal de declarar l’extinció del dret a urbanitzar el
sector industrial de l’”Era del Comte” per part dels propietaris que integren
l’actual Junta de Compensació.
Segon: Gestionar la supressió de les garanties hipotecàries existents sobre les
finques adjudicades en garantia del compliment de l’obligació d’urbanitzar.
Tercer: Gestionar igualment l’eliminació de les càrregues registrals de
cadascuna de les finques d’aquest sector segons les quals responen les
finques del pagament del saldo del compte de liquidació provisional del projecte
de compensació de “L’Era del Comte”, és a dir, de la quota d’urbanització
respectiva.
Quart: Emetre informe jurídic sobre els drets i obligacions que es derivin de la
situació urbanística d’aquest sector, és a dir, de l’incompliment de càrregues
urbanístiques i de la possible classificació com a sòl residencial sol·licitada”.
La proposta és aprovada per unanimitat.

14.- Imposició de les contribucions especials per l’obra
d’urbanització del carrer del Tonyo (tram comprès entre
el carrer de la Bassa del Molí i de Sant Antoni)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del carrer del Tonyo (tram comprès entre
el carrer de la Bassa del Molí i de Sant Antoni)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del carrer del Tonyo (tram comprès entre el carrer de la Bassa del
Molí i de Sant Antoni)”, quin establiment i exigència és legitima per l'augment
de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 18.045,47 euros i el cost suportat per
l'ajuntament en 5.413,64 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 12.631,83 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el
volumen edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre

dels quals els interessats podràn examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període
d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podràn constituir-se en
Associació Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin, si fos conegut, i en defecte mitjantçant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que deuran satisfer o les quotes assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, Sr. Josep M. Doblas, en el sentit que
vol deixar de manifest que aquest carrer s’empra sovint pels escolars dels
centres educatius propers i més encara, arran de la creació de la Placeta del
Tossal veïna.
Acte seguit, el Sr. Alcalde manifesta que a partir d’ara s’aniran produint
urbanitzacions de carrers, donat que el POUM ha arribat a la fase de redacció
de l’avanç que fixa els trets generals i, per tant, servirà per permetre
urbanitzacions puntuals no afectades pel nou pla, com per exemple la UA-8,
que envolta el Parc de l’Aigua i que abans de finals d’any s’iniciarà.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, FPM i AIA, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

15.- Creació del servei d’emissora de ràdio municipal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la necessitat de dotar a Almacelles d’un servei de difussió d’informació
en temps real, crear un espai nou i diferent pel que fa a continguts, per la
proximitat del mitjà respecte a l’oient i per la possibilitat de participació de
l’audiència.

Atès que la programació que es pretèn seguir en la ràdio hauria de ser de caire
cultural, educativa i formativa, combinada amb espais musicals i informatius
que haurien de ser de caire local, comarcal, nacional i internacional. Amb
programació directa i de qualitat; de caràcter plenament obert i participatiu on
podran accedir els ciutadans, administracions i els agents econòmics i socials
de la vila per tal d’aconseguir entre d’altres objectius el fer arribar la informació
local de forma immediata als veïns del municipi; apropar les institucions als
oients; fomentar les activitats culturals, socials i formatives; potenciar un
desenvolupament rural, comercial i turístic; difondre els valors naturals,
culturals i històrics del municipi i de la comarca; canalitzar iniciatives i opoinions
en tots els nivells; contribuir a la consolidació de l’entitat territorial; coordinar els
serveis d’ajut davant possibles emergències i/o catàstrofes naturals; integrar els
nuclis agregats de la Saira i del Mas del Lleó (Centre assistencial de Sant Joan
de Déu) amb el nucli urbà d’Almacelles; potenciar la llengua catalana en
aquells pobles de la comunitat aragonesa que no disposin d’emissores
properes en aquesta llengua i fer que sigui, en definitva, un servei públic més,
de caràcter local i plural, obert a totes les entitats i institucions municipals.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Crear el servei d’emissora de Ràdio municipal, que s’ubicarà en la
segona planta de l’edifici consistorial.
Segon: Aprovar el projecte del servei, redactat per la sra. Begoña Andrés
Altaba, de data maig de 2005.
Tercer: Gestionar l’esmentat servei de forma directa pel propi Ajuntament en
alguna de les formes fixades en l’article 85.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
Quart: Consignar en el pressupost de la Corporació les despeses d’inversió
que es detallen en el projecte i que pugen a un total de 39.591,37 euros.
Aquest servei caldrà que, prèviament, obtingui la concessió de la seva
preceptiva freqüència de FM”.
El Sr. Alcalde manifesta que la creació de l’emissora de ràdio ha de ser una
eina de promoció de la vila i del seu potencial econòmic i comercial.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels
regidors presents en la sessió plenària.

16.- Aprovació del protocol entre els ajuntaments
d’Almacelles i Barcelona per a l’estudi i investigació
dels lligams històricoartístics d’ambdues ciutats
Es dóna compte de la signatura del següent protocol de col·laboració:
“PROTOCOL DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES I
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’ESTUDI I INVESTIGACIÓ DELS
LLIGAMS HISTÒRICO-ARTÍSTICS D’AMBDUES CIUTATS
Barcelona, 12 de maig de 2005
Ateses les arrels i els lligams històrics, socials i antropològics que, des del
segle XVIII, es van fer notòriament paleses entre ambdues ciutats.
Atesos, doncs, aquests lligams, els quals volen ser estudiats, promoguts i
enfortits, per ser excepcionalment únics i sense cap altre precedent conegut
fins a la data, cal veure alguns d’aquests punts en comú:
UN BARCELONÍ FUNDA LA NOVA ALMACELLES
• El fundador i repoblador de la nova Almacelles durant la segona meitat
del segle XVIII, fou el ric hisendat barceloní Melcior de Guàrdia i
Matas, que alhora era membre de pes de la Junta de Comerç de
Barcelona, ciutadà honrat de la Ciutat Comtal, Tresorer en Cap de la
Reial Audiència de Barcelona, a més de fundador de la Conferència
físico-matemàtica experimental i de l’Escola de les Nobles Arts de la
Junta de Comerç.

L’ARQUITECTE DE BARCELONA JOSEP MAS DORDAL S’ENCARREGA
DEL PLANEJAMENT INNOVADOR D’ALMACELLES

•

El disseny i planificació de la nova ciutat d’Almacelles es cou des de
Barcelona per encàrrec de Melcior de Guàrdia al més prestigiós dels
arquitectes barcelonins d’aquella època: en Josep Mas Dordal. Aquest
fou autor, a més del disseny quadriculat, racional i simètric de la nova
vila a l’estil del barri de la Barceloneta (ambdós contemporanis en el
temps i únics exemples d’urbanisme propi de la Il·lustració) del Palau
Moja de la Rambla, de la basílica de Ntra. Sra. de la Mercè, de
l’ampliació del Palau Episcopal de Barcelona, de l’església de Sant
Vicenç de Sarrià o de l’ampliació de l’església i convent del Bon Succés,
entre altres.

APORTACIÓ DELS PRIMERS SENYALS D’IDENTITAT BARCELONAALMACELLES
• Melcior de Guàrdia aporta elements tradicionals pròpiament barcelonins
com ara establir Ntra. Sra. de la Mercè com la patrona d’Almacelles, fer
la col·locació de la primera pedra de la nova població el dia 24 de
setembre de 1773, tot coincidint amb aquest patronímic, o donar-li el
nom d’Almacelletes al nucli agregat de la Saira, imitant l’exemple seguit
a Barcelona, amb la designació de Barceloneta al nou barri sorgit prop
del port.

MELCIOR DE GUÀRDIA I ARDÈVOL, SENYOR D’ALMACELLES I ALCALDE
DE BARCELONA (1808-1814)
• Posteriorment a la primera fase de repoblament, Almacelles sempre ha
estat força unida a Barcelona. De fet, el fill de Melcior de Guàrdia i
Matas, en Melcior de Guàrdia i Ardèvol compartí el senyoriu
d’Almacelles amb el de l’alcaldia de Barcelona, entre el 1806 i el 1814.
Altres barcelonins il·lustres d’Almacelles han estat Albert Lleó i
Dubosch, terratinent d’Almacelles que va fer la primera concentració
parcel·lària a finals del segle XIX; Wenceslao Albareda, un altre
terratinent cofundador de la primera Comunitat de Regants d’Almacelles
el 1904; el doctor Lluís de Despujol i Ricart, canonge i fill dels
marquesos de Palmerola i barons del Fonollar que va introduir el cultiu
de l’arròs al terme d’Almacelles a mitjans del segle XX o l’arquitecte
Joan Bergós i Massó, deixeble d’Antoni Gaudí i autor del col·legi

Pitàgores d’Almacelles, d’estil modernista i de la cúpula del santuari del
Cor de Maria de Barcelona.
Amb aquests antecedents i amb l’interès comú de consolidar i reforçar els
coneixements mutu d’ambdues ciutats, es vol contribuir amb un conveni de
col·laboració que impliqui ambdues administracions en el sentit de:
1. Estudiar la possible convocatòria de línies d’ajut, per incentivar la
investigació i el coneixement de la figura de l’arquitecte Josep Mas
Dordal, la seva obra i llur contribució a l’arquitectura i urbanisme de
Catalunya.
2. Promoure la participació recíproca entre ambdues administracions locals
mitjançant l’intercanvi de representants en les festes de la Mercè.
3. En cas que la Generalitat i l’Ajuntament d’Almacelles acordin constituir el
futur Museu de l’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal” , amb seu
a Almacelles, s’estudiarà la participació d’un representant de
l’Ajuntament de Barcelona en la Fundació del futur Museu de
l’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal”, a fi de consolidar i
estretar els vincles urbanístics que són comuns a ambdues ciutats i fer
extensiu els coneixements i investigacions duts a terme a la ciutadania
en general, ja que són exemples i precedents d’un corrent urbanístic que
va donar lloc a un creixement harmònic i sistemàtic en moltes poblacions
catalanes durant els segles XIX i XX.
4. Designar un representant per administració per fer el seguiment del marc
de col·laboració.
Aquest acord tindrà una durada indefinida, podent ser modificat parcialment per
acord d’alguna de les dues parts i anul·lat per qualsevol d’elles, prèvia denúncia
amb una antelació mínima de tres mesos o, en el cas d’existir un programa, en
el moment de l’execució d’aquest.
I com a prova de conformitat, els sotasignants subscriuen el present protocol de
col·laboració a Almacelles-Barcelona, en el dia 12 de maig de 2005.
Josep Ibarz Gilart, alcalde d’Almacelles

Xavier Casas i Masjoan, primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona”

17.- Moció a favor que el nou estatut que s’està
redactant reconegui i doni major protagonisme als
ajuntaments i a les altres administracions locals que hi
hagi o les noves que se’n puguin crear
L’Equip de Govern presenta la següent moció:
“El dia 19 d’abril de 1979 es constituïren els primers Ajuntaments elegits
democràticament i amb sufragi universal després de 40 anys de dictadura. La
societat catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb
la certesa que la llibertat era un valor que havien de defensar per fer una
societat més justa i més democràtica.
Durant aquest vint-i-cinc anys tots i cadascun dels municipis de Catalunya
s’han transformat i, han esdevingut comunitats locals en les que les ciutadanes
i els ciutadans de Catalunya han tingut la seva oportunitat individual i col·lectiva
de desenvolupament. Els municipis Catalans, reunits en el II Congrés de
Municipis, ja van expressar que “Catalunya es construeix des dels municipis”.
Aquesta voluntat de refer el país, de recuperar les seves llibertats i encetar el
camí de la normalitat, ha presidit l’impuls que tots els ajuntaments arreu del
territori han dut a terme al llarg d’aquests anys.
L’Estatut d’Autonomia de 1979 no va tenir en compte una visió municipalista de
Catalunya. En aquell moment els grups polítics principals de la comissió
redactora van optar per un model de recuperació de les institucions nacionals,
sota la concepció que els municipis tenien una funció administrativa destinada
a l’organització de serveis generals.

A més a més, l’Estat espanyol ha utilitzat les seves competències sobre l’àmbit
local per regular de forma extensiva les competències i el finançament local, fet
que ha perjudicat de forma greu el municipalisme català.
Ara, vint-i-cinc anys després, ens trobem davant el repte d’escriure i aprovar un
Nou Estatut per a Catalunya. Tenim l’oportunitat d’assolir un Estatut que tingui
en compte totes les aportacions que els municipis han fet durant aquests anys.
Volem i necessitem un Estatut que contempli la capacitat única del Parlament
de Catalunya en l’organització competencial i funcional dels municipis. Per això
volem i necessitem un Estatut que atorgui al Parlament de Catalunya les
competències exclusives en l’organització territorial, i de l’administració local,
sense bases ni condicions prèvies. Volem i necessitem un Estatut que
converteixi al Parlament de Catalunya amb l’únic poder legislatiu en relació a
les hisendes i el finançament local.
Ara ens trobem davant d’un nou repte. Anhelem un nou instrument, l’Estatut,
que doti de capacitat financera i econòmica a Catalunya, de forma justa i
solidària.
Actualment s’està debatent, en el marc de l’Estat, la modificació de les bases
del règim local. En aquest debat des de Catalunya hem de deixar clar que és la
Generalitat de Catalunya qui, a partir de les seves competències pròpies i
exclusives, ha de fixar el marc bàsic i general del règim local a Catalunya. I
aquest procés endegat pel govern espanyol, ha de deixar molt clar aquest punt,
si no és així, estarà entrant en conflicte amb el procés de reforma de l’estatut
iniciat a Catalunya.
Pel que fa al procés d’elaboració del nou Estatut de Catalunya manifestem:
Primer: El nou Estatut ha de recollir que el parlament de Catalunya té
competències exclusives de règim local, sense limitació de la legislació bàsica
de l’Estat. En aquesta legislació el Parlament de Catalunya, atenent a la realitat
municipal, tant a Catalunya, ens mostra a diari les diferents realitats locals
existents al territori, és per això que cal que la legislació assumeixi i plasmi el
concepte d’asimetria local en l’assignació de competències, de manera que
els ajuntaments han de disposar d’un catàleg de competències que sigui
modulable segons la seva voluntat i en funció de la seva idiosincràsia i realitat
local.

Segon: En atenció a les competències realment assumides i exercides pels
diferents ens locals, cal garantir la suficiència financera. Els municipis han de
poder decidir la seva despesa i el volum total d’ingressos mitjançant el
repartiment de la càrrega tributària que considerin adequada, dins uns tipus
homogenis i equitatius.
És per això que cal que el Parlament de Catalunya, d’acord amb les seves
competències, reguli mitjançant llei les hisendes locals i els criteris de
participació d’aquestes en els ingressos de la Generalitat.
Tercer: L’establiment d’un sistema d’organització territorial propi de Catalunya,
basat en Municipis i Comarques, i sense tenir que estar limitats per una
organització d’ens locals supramunicipals de l’Estat espanyol.
Per tant, el parlament de Catalunya ha de poder regular l’organització territorial
de Catalunya i l’Estatut ha de fixar que l’organització territorial de Catalunya es
basa amb municipis i comarques.
Quart: Que l’Estatut incorpori entre els seus principis el concepte de
subsidiarietat en la regulació de les relacions dels governs locals amb la
Generalitat de Catalunya i els altres nivells de govern. D’acord amb el que
estableix la Constitució i la Carta europea de l’autonomia local, el nou Estatut
ha de garantir l’autonomia política i administrativa dels governs locals.
Cinquè: Conjuntament amb el règim local i l’organització Territorial, el
Parlament de Catalunya també ha de tenir capacitat per regular el sistema
electoral dels ens locals del nostre país, així com la capacitat de dotar als
electes locals d’un estatut propi.
En aquest últim aspecte, un estatut propi pels electes locals s’haurà d’establir
criteri salarial pels alcaldes i regidors, garanties socials i l’alta adequada al
règim de la seguretat social i garanties polítiques on es reconeguin de forma
clara i precisa els drets i deures dels electes locals i dels grups polítics amb
presència municipal.
PER TOT AIXÒ ACORDEM
1.- Demanar al Parlament de Catalunya que en la redacció del nou estatut
tingui en compte els punts esmentats en aquesta moció.

2.- Que el nou Estatut de Catalunya reconegui que els ajuntaments i
les comarques són els governs locals de Catalunya, i que formen part del
sistema institucional propi de Catalunya, conjuntament amb les vegueries i les
altres entitats locals que es puguin crear.
3.- Sol·licitar al Govern espanyol que en la revisió de les bases del règim local
que està realitzant, contempli que les competències de règim i finançament
local i organització territorial, són exclusives i plenes de Catalunya.
4.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a regular un Estatut dels
electes locals que contempli les garanties socials, econòmiques i polítiques
esmentades.
5.- Instar al Parlament de Catalunya que reguli una llei de les hisendes locals
catalanes que articuli el finançament dels ens locals de Catalunya, i que sigui
l’òrgan que s’encarregui de distribuir la participació en els ingressos locals de
l’Estat dels ens locals de Catalunya.
6.- Instar al Govern de l’estat espanyol que instauri el 19 d’abril, dia de la
constitució dels primers ajuntaments democràtics, d’ençà la represa
democràtica, el dia del municipalisme.
7.- Notificar els presents acords al President de la Generalitat de Catalunya, al
President del Govern espanyol, als grups amb representació parlamentària al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels diputats i al Senat i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació Catalana de Municipis”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que el govern tripartit de la
Generalitat està treballant en la redacció del nou Estatut i preveu el
finançament dels municipis de la millor manera possible, motiu pel qual demana
un vot de confiança i sol·licita que es retiri la proposta.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, destacant que es tracta únicament d’aportar les
inquietuts ciutadanes als redactors del nou Estatut per tal de col·laborar a que
aquest s’aprovi amb el major consens possible.

El regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep M. Doblas, dóna suport al tripartit i considera
adient, no obstant, donar major preponderància als ajuntaments des del Govern
de la Generalitat.; per tant, això serà bo per a que reclami més competències
en aquest sentit al Govern Central.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, FPM i AIA, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

18.- Aprovació definitiva, per part de la Direcció
General d’Administració Local, de la bandera municipal
d’Almacelles
Es dóna compte del següent acord emès per la Direcció General
d’Administració Local, a fi que el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles ratifiqui
l’acord de descripció de la bandera municipal, que literalment diu:
“Sol·licitat per la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya l’informe preceptiu de l’institut
d’Estudis Catalans en l’expedient d’aprovació de la bandera municipal
d’Almacelles (el Segrià), l’Institut encarregà a la seva Secció HistòricoArqueològica d’emetre informe sobre la qüestió plantejada.
En la darrera sessió de la dita Secció Històrico-Arqueològica, la resposta a la
mencionada consulta fou formulada de la manera següent:
La Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, vistos la
documentació presentada per l’Ajuntament d’Almacelles i informe emès per la
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia, ha
acordat de dictaminar favorablement sobre el projecte de bandera d’Almacelles
(el Segrià).
Bandera apaïsada, de proporcions dos per d’alt per tres d’ample (2x3) verd
fosc; amb faixa blanca de gruix 7x38 d’alçària del drap, situada a 6/19 de la
vora inferior, i amb un pentadàctil de porpra d’alçària 15/19 de la del drap,

sobreposat a la faixa i centrat, en ralció a les vores superior i inferior, a 6/57 de
la vora de l’asta.
La Secció dóna la seva conformitat a la bandera, proposada per l’assessor
heràldic de la Generalitat de Catalunya i acceptada i consensuada per
l’Ajuntament d’Almacelles, per incloure les càrregues i l’esmalt de la part més
característica de l’escut del municipi, aprovat per Resolució del 16 de gener de
2004, d’acord amb els articles 19.2 i 3 del RSELC, consistent en una mà que
ressalta sobre una faixa que representa el Canal d’Aragó i Catalunya. Deixa, en
canvi, de banda la part inferior de l’escut truncat, que representa els quatre pals
de gules sobre camp d’or o escut reial de Catalunya i Aragó.
Tenint en compte la mencionada resposta de la Secció Històrico-Arqueològica,
l’Institut d’Estudis Catalans té l’honor d’emetre aquest informe favorable al
projecte de bandera d’Almacelles (el Segrià) esmentat més amunt”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, FPM i AIA, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

19.- Ratificació de la Junta de Govern, sol·licitant al
Dep. de Salut millores en l’assistència sanitària de
l’ABS d’Almacelles, especialment pel que fa al servei
d’ambulàncies
Es dóna lectura a la proposta següent:
“Atès que Almacelles és un població prou consolidada i que d’ella depèn directa
o indirectament un seguit de poblacions veïnes que es veuen obligades a
desplaçar-se a la vila per diferents raons, com ara comercials, laborals,
educacionals i sanitàries.
Atès que, pel que fa a l’àmbit de l’assistència sanitària, l’àrea bàsica de salut
d’Almacelles (ABS) comprèn aquests nuclis de població veïns com Sucs,
Gimenells, el Pla de la Font, Raimat i la mateixa població d’Almacelles, amb

una població potencial que s’apropa als 10.000 habitants, de les què 6.200
resideixen en la seu del Centre d’Assistència Primària.
Atès que Almacelles i la seva ABS està experimentant un creixement
demogràfic i infraestructural que fa pensar en la necessitat urgent de poder
donar més i majors serveis, especialment pel que fa a l’assistència sanitària i,
encara més, amb l’augment de la sinistralitat que experimenta any rere any
algunes de les carreteres i vies que transcorren per aquesta zona.
Atès que hi ha altres ABS veïnes amb la mateixa població potencial i
característiques demogràfiques i socials a les d’Almacelles que compten amb
majors i millors contraprestacions sanitàries.
Atès que la petició d’aquest municipi i la dels alcaldes de la resta de poblacions
que composen l’ABS d’Almacelles, s’han fet paleses en la reunió amb el
delegat territorial del Dep. de Salut a Lleida, Sr. Sebastià Barranco, a qui se li
han adreçat les necessitats i mancances, sense que s’hagi obtingut cap
resposta ni solució al respecte.
Atès que hi ha un compromís per part de la mateixa consellera, adquirida en
una reunió celebrada durant l’estiu 2004, en la què es comprometia a fer
efectives part de les nostres sol·licituds, com era un major horari d’atenció al
públic del CAP (fins a les 22 hores), una ambulància operativa 24 hores i un
increment dels especialistes i especialitats del CAP d’Almacelles.
Atès que en la Junta de Govern, de data 2 de maig de 2005, es prengué el
següent acord: “2.8.- Es dóna compte del document amb número de registre
d’entrada 1085/05, presentat pel SERGENT i CAP DEL COS DE BOMBERS
D’ALMACELLES, pel qual es presenten unes qüestions a les actuacions de
l’accident múltiple del dia 1 de maig de 2005 a la carretera N-240. La Junta
acorda fer-ne tramesa a les Conselleries de Salut i Interior, sol.licitant
novament el servei d’ambulància durant les 24 hores”.
És per tot això que es proposa al Ple:
Primer: Sol·licitar a la Conselleria de Salut que es tingui en compte la nostra
petició en el sentit de:

•
•

•

Tenir un horari d’atenció al públic del CAP més ampli (fins a les 22
hores) i operatiu durant els caps de setmana.
Que el servei d’ambulàncies d’urgència i emergència sigui operatiu en
aquesta ABS les 24 hores del dia i no només 12 com fins ara, més tenint
en compte l’alta sinistralitat d’algunes grans carreteres que transcorren
per aquesta zona.
Major nombre d’especialistes i especialitats en aquest CAP que s’ha
quedat completament obsolet i saturat per la població que atén.

Segon: Fer arribar aquesta moció a la delegació territorial del Dep. de Salut de
Lleida, a la Conselleria de Salut de la Generalitat, al Delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del Segrià a
fi que tinguin en compte les nostres necessitats en quelcom tan bàsic com és
l’assistència sanitària”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que s’està actuant amb
precipitació ja que el seu grup, en representació d’un gran nombre de vilatans,
han parlat amb el Director del Dep. de Salut a Lleida, qui els ha manifestat que
el servei d’ambulàncies està a punt d’adjudicar-se en els següents punts:
•
•

12 hores de servei d’ambulància en el CAP.
12 hores d’assistència domiciliària (ambulància), és a dir, amb xòfer i
assistents que han de pernoctar i, per tant, estar sempre disponibles a
Almacelles.

Pel que fa al municipi d’Almenar, té coneixement que es tracta d’una
ambulància pròpia del servei de Bombers d’aquesta vila. En definitva, conclou
l’esmentat regidor, que la solució a aquest tema vindria determinat per retirar
aquest punt de l’Ordre del Dia i fer una visita conjunta amb el Sr. Alcalde al
Director del Departament de Salut a Lleida per clarificar aquest tema.
El Sr. Alcalde pren la paraula, manifestant que, en la reunió d’alcaldes
mantinguda amb la consellera de Salut, se’ls va manifestar que l’única cosa
que es podria aconseguir respecte al servei d’ambulàncies era el següent:
- Assistència 24 hores d’ambulàncies a Almenar.
- Assistència 24 hores d’ambulància a Alcarràs.

- Assistència de 12 hores d’ambulància a Almacelles.
Tot això ha fet que es realitzin noves propostes i peticions a la conselleria per
millorar aquest servei.
Pren la paraula el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep M. Doblas, qui es manifesta a
favor d’ajornar el debat sobre aquesta proposta i aprofitar l’oportunitat de poder
visitar al Director del Dep. de Salut a Lleida conjuntament amb el Sr. Alcalde i el
regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, amb la regidora de Salut i
Serveis Socials, Sra. Montse Noró.
El Sr. Alcalde proposa, en definitiva retirar la proposta i realitzar la reunió
conjunta proposada, encomanant al Sr. Secretari que sol·liciti dia i hora al
Director del Dep. de Salut a Lleida, a fi de coordinar-ho amb el portaveu del
PSC.
Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat retirar la proposta de l’Ordre del
Dia.

21.- Assumptes d’urgència
Es procedeix a incorporar els següents assumptes per urgència amb el vot a
favor dels 9 dels regidors de CiU, ERC, FPM i AIA, i 4 abstencions dels
regidors del PSC.

A.- Aprovació provisonal del nou Pla Parcial Industrial
del “Pla de les Vinyes”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació, de data 7 d’octubre de 2004, es
va aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic industrial del “Pla de les Vinyes”,
de data maig de 2004, que desenvolupava les NNSS de Planejament, en tràmit
de modificació.

Atès que el Pla Parcial de referència, desenvolupa la zona industrial, segons
determina la modificació de les NNSS de Planejament d’Almacelles, tramitada
específicament, la qual permetrà l’activitat industrial, integrant l’edificació amb
l’estructura del territori, amb una perfecta unió amb la vialitat existent i facilitarà
una zona d’equipament per a l’ús d’aparcaments.
Atès que no existeix cap altre sector de la vila de caràcter industrial i que el
polígon industrial de l’”Era del Comte” d’iniciativa privada, des de l’any 1995, no
s’ha arribat a executar mai.
Atesa la coincidència d’aquesta modificació amb la revisió del planejament
vigent, mitjançant la redacció d’un nou POUM, que es troba en tràmit de
redacció, el qual contindrà un estudi territorial de les diferents calsses de sòl,
eliminant aquells sòls industrials que no s’han executat i preveient l’indret i
ubicació dels nous creixements residencials i industrials.
Vist allò que disposen els articles 65 de la Llei 2/2002, de data 14 de març, que
regula l’Urbanisme a Catalunya i l’article 43 del Reglament de Planejament, de
data 23 de juny de 1978, es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment el Projecte de Pla Parcial urbanístic i
industrial, situat a la part nord-est de la població, redactat per l’Ajuntament i
l’arquitecte Sr. Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos, amb registre d’entrada
de 26 de maig de 2005.
Segon: Trametre aquest expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme, a fi
que l’aprovi definitivament i n’emeti els informes pertinents a tal efecte
Tercer: Aprovar inicialment l’informe d’avaluació ambiental d’aquest sector, a fi
que s’exposi al públic pel termini d’un mes, a efectes de les al·legacions que es
puguessin presentr, restant provisionalment si se certifica la inexistència
d’aquestes”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que s’abstindran.
El Sr. Alcalde manifesta que ha tardat en resoldre’s aquest tema perquè la
Comissió provincial d’Urbanisme demanava un avantprojecte del POUM que ja
es troba redactat i en mans de la Comissió per a la seva consulta. El Pla

Parcial inclou també el retranqueig de l’obra d’urbanització i retirar-lo fins a 100
metres de l’actual variant per disposició de la Llei de Carreteres. Finalment
també recull l’accés a l’actual indústria de Fertiagro i als accessos del futur
aeroport.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, FPM i AIA, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

B.- CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE L’OBRA DE
CONSTRUCIÓ
DE
LA
LLAR
D’INFANTS
D’ALMACELLES PER PROCEDIMENT OBERT I PER
SUBHASTA
Es dóna lectura de la següent proposta:
”1.- El Ple d'aquesta corporació va aprovar, el dia 26 de maig de 2005, el
projecte per executar l'obra de referència amb un pressupost de 689.835,99
euros.
2. (En el programa del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, figura
inclosa l'obra de referència d'aquesta corporació local.)
3. Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament
normal de les obres.
4 (El breu termini d'execució d'aquesta obra, per 10 mesos) aconsella excloure
la revisió de preus, d'acord amb el que estableix l'article 103.3 de la LCAP.
5. S'ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa (i
del Pla únic d'obres i serveis).
És per tot això que es considera convenient, que els reunits adoptin els acords
següents:

1. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir la contractació de l'obra de construcció de la Llar d’Infants
d’Almacelles.
2. Sotmetre a informació pública, pel termini de tretze dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions i les proposicions econòmiques.
3. Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests
acords.
4.- Designar com a director de l’obra a l’arquitecte Miquel Àngel SorianoMontagut i Marcos. Designar com a arquitecte tècnic a la Sra. Montse
Sanmartín Mirón”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, FPM i AIA, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

20.- Precs i preguntes
En l’apartat de Precs, es realitzen els següents:
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es congratula per la finalització del
plet amb l’empresa Ledeco per les obres del Casal que ha resultat favorable a
l’Ajuntament.
El portaveu de CiU, Sr. Josep R. Olivart, afegeix que encara hi ha la possibilitat
que la part contrària presenti recurs i que, de moment, els honoraris jurídics són
de 36.000 euros.
El portaveu del PSC, pregunta per què no es va deixar asseure’s a la zona de
Presidència als membres parlamentaris del seu grup que varen acudir a la
segona Fira del Cavall. En segon lloc, també demana si la urbanització de

l’entorn del Parc de l’Aigua (UA-8), s’ha adjudicat a l’arquitecte tècnic, Sr. Josep
Torres de forma directa.
El Sr. Alcalde contesta contesta sobre aquest darrer punt que feia temps que
l’esmentat tècnic no havia treballat per l’Ajuntament d’Almacelles; que s’espera
que durant aquesta legislatura es puguin fer treballar tots els tècnics de la
població que encara no ho han fet, com ha estat el cas de l’arquitecte Jordi
Bosch o a l’arquitecte tècnic Sr. Santiago Llanas, que va declinar la invitació;
clarificant finalment, que es va designar de forma directa com sempre s’ha fet.
Pel que fa a la primera pregunta, el Sr. Alcalde contesta que, en relació a la
dificultat per facilitar l’accés a les cadires de la presidència de la pista hípica,
manifesta que –en principi- totes les cadires reservades estaven ja ocupades
per gent gran de la vila, fet que dificultava trobar lloc pels regidors que encara
no havien arribat i, per tant, també per als membres parlamentaris que van
acudir més tard. Afegeix, a més, que si es tracta de guardar les formes, allò
que era lògic i normal, era que la visita parlamentària prevista hagués estat
comunicada prèviament i, d’altra banda, que els parlamentaris haguessin acudit
a saludar a l’alcalde i demés autoritats de la vila que hi eren presents,
prèviament al moment de cercar un lloc per asseure’s.
El portaveu del PSC matisa que ell va parlar amb el regidor de Comerç i
Indústria, Sr. Ignasi Comella, manifestant-li prèviament que acudirien els
parlamentaris i que aquest es va oferir a acompanyar-los. Per aquest motiu, els
va estranyar que no hagués un lloc per asseure’ls.
El Sr. Alcalde clarifica que el regidor Sr. Ignasi Comella no els va comunicar res
fins al mateix moment d’iniciar-se l’actuació i convida al portaveu del PSC a que
li truqui personalment en altres ocasions, a fi d’evitar aquests imprevistos,
assegurant-li que no hi haurà cap problema en reservar seients als
parlamentaris del PSC que acudeixin a aquest tipus d’actes.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,40 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

