ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE
MARÇ DE 2008.- NÚMERO 04:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. MONTSE PIQUÉ CLEMENTE
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. MARIA JESÚS CACHO SERRANO

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21,15 h. 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 en la biblioteca del Centre Cultural, a conseqüència de les
obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord a
l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 31 de gener i
12 de febrer de 2008
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que els dos regidors
del seu grup votaran en contra de les dues actes.
Sotmesa a votació l’aprovació d’ambdues actes, aquestes són aprovades per
11 vots a favor dels regidors de CiU i PSC, i 2 vots en contra dels regidors
d’IPA-FPM.

2.- Segona aprovació inicial de la modificacio puntual
del POUM en el sector SUD-6, incorporant, com a
annex, el document compresiu dels extrems
contemplats en l'article 10 del DL 1/2007, de mesures
urgents en matèria urbanística
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Arran del requeriment, de data 5 de març de 2008, dels SSTT d'Urbanisme de
Lleida, sobre la modificació del POUM (Sector 6), demanant la integració d'un
document nou en compliment de la disposició transitòria 2.1 del DL 1/2007, i
exigint -en definitiva- una nova exposició pública.
Atès que, en data 19 de març de 2008, l'Estudi Bonaire, SL ha fet constar la
presentació, de data 10 de març de 2008, de l'annex que comprèn el document
esmentat en el paràgraf anterior.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar per segona vegada i amb caràcter inicial la modificació puntual
del POUM d'Almacelles al PA-06 i nou àmbit SUD-6 "Els Olivars", que afecta a
tots els documents aprovats inicialment amb anterioritat més l'annex, de data
10 de març de 2008, comprensiu dels extrems contemplats en l'article 10, del
DL 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística.
Segon: Exposar al públic pel termini d'un mes aquest expedient, a fi que es
puguin presentar al·legacions, havent d'inserir edictes en els taulers, BOP,
DOGC i en dos diaris de més difusió de la província.
Aquest acord esdevindrà provisional per decret d'Alcaldia si se certifica la
manca d'al·legacions, si bé caldrà ratificar-ho posteriorment en un Ple, abans
que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat resolgui definitivament
l'expedient de referència.
Tercer: Un cop certificada la inexistència d'al·legacions i després del Decret
d'Alcaldia, aprovant provisionalment l'esmentat expedient, es trametà als SSTT
d'Urbanisme per a llur aprovació definitiva, si s'escau”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que li extranya que els
tècnics cometin tantes errades. També fa contar que no se n'ha sabut res més

sobre el redactor del POUM, Sr. Manel de Torres Capell, a l'hora de redactar o
fer noves modificions del planejament.
Afegeix, el mateix portaveu, que donat que la majoria de les terres del voltant
de la vila són propietat de Renta Corporation State On, interessaria al seu grup
tenir una entrevista amb ells per tal de conéixer quins són els seus plans a
l'hora d’executar el planejament previst.
Per tots aquests motius el seu grup votarà en contra d'aquest punt de l'ordre
del dia i del següent.
El Sr. Alcalde contesta que qui decideix en els sectors esmentats és
l'Ajuntament i no els propietaris afectats, essent del tot necessari fer el sector ja
que el Departament d'Educació necessita 3.000 m2 per a nous equipaments
escolars.
El portaveu d'Iniciativa per Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que
-tant en aquest punt com en el següent- i tal com ha manifestat habitualment,
no creu en l’actual POUM ni en les seves modificacions, considerant que són
molts tretze milions d'euros si els han de suportar els propietaris, encara que
pugui disposar d’aquests diners l’esmentada societat, que és la propietària
majoritària.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU, i amb 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-FPM.

3.- Segona aprovació inicial del Pla Parcial SUD-6 "Els
Olivars", que incorpora, com a annex, el document
comprensiu dels extrems contemplats en l'article 10 del
DL 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Arran del requeriment, de data 5 de març de 2008, dels SSTT d'Urbanisme de
Lleida, sobre el Pla Parcial urbanístic en l'àmbit del SUD-6 "Els Olivars",
demanant la integració d'un document nou en compliment de la disposició
transitòria 2.1 del DL 1/2007, i exigint -en definitiva- una nova exposició pública.

Atès que, en data 19 de març de 2008, l'Estudi Bonaire, SL ha fet constar la
presentació, de data 10 de març de 2008, de l'annex que comprèn el document
esmentat en el paràgraf anterior.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar per segona vegada i amb caràcter inicial el Pla Parcial
urbanístic en l'àmbit del SUD-6 "Els Olivars", que afecta a tots els documents
aprovats inicialment amb anterioritat més l'annex, de data 10 de març de 2008,
comprensiu dels extrems contemplats en l'article 10, del DL 1/2007, de
mesures urgents en matèria urbanística.
Segon: Exposar al públic pel termini d'un mes aquest expedient, a fi que es
puguin presentar al·legacions, havent d'inserir edictes en els taulers, BOP,
DOGC i en dos diaris de més difusió de la província.
Aquest acord esdevindrà provisional per decret d'Alcaldia si se certifica la
manca d'al·legacions, si bé caldrà ratificar-ho posteriorment en un Ple, abans
que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat resolgui definitivament
l'expedient de referència.
Tercer: Un cop certificada la inexistència d'al·legacions i després del Decret
d'Alcaldia, aprovant provisionalment l'esmentat expedient, es trametà als SSTT
d'Urbanisme per a llur aprovació definitiva, si s'escau”.
Sotmesa la proposta votació, i amb les mateixes explicacions sobre les
votacions, aquesta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i amb 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

4.- Aprovació de l'avanç de la modificació puntual del
POUM d'Almacelles per al desenvolupament del sector
4 "Lo Vilot", de caire residencial
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist el document tècnic, de data 10 de març de 2008, que integra la
modificació puntual del POUM d'Almacelles, per al desenvolupament del sector
4 "El Vilot", a nivell d'avanç de planejament.
Vist l'informe de l'arquitecte en Xavier Guerra López, que és favorable a la
tramitació de l'esmentat instrument urbanístic.

Atès que el sector 4, d'acord amb el POUM, preveu que el seu
desenvolupament és inviable atès que no pot encabir tot el sostre permès en el
sector.
Atès que la modificació puntual afecta també a terrenys del sector 25 i
classifica sòl no urbanitzable, reomplint i consolidant l'espai que hi ha entre la
Ctra. de Sucs i els Aubacs.
Vistos els articles 94 i 95 del DL 1/2005 i especialment l'article 106, del Decret
305/2006, que aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme catalana.
Vist l'article 50 de la Llei Municipal catalana, que atorga al Ple l'aprovació del
planejament general, a nivell d'inici d'expedient o de l'avanç.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar a nivell d'avantprojecte la modificació puntual del POUM
d'Almacelles per al desenvolupament del sector 4 "Lo Vilot", de caire
residencial, contingut en el document amb registre d'entrada 1018/08, de data
10 de març, signat per Estudi Bonaire d'Arquitectura i Urbanisme, SL. Aquest
document incorpora un informe de sostenibilitat ambiental preliminar.
Segon: Sotmetre a informació pública l'avanç esmentat pel termini d'un mes,
havent d'inserir edictes en els taulers, BOP, DOGC i en dos diaris de més
difusió de la província, a fi que es puguin presentar suggerències, alternatives o
al·legacions.
Tercer: Trametre l'expedient al Dep. de Medi Ambient, a fi que emeti informe,
en compliment de l'article 115 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya.
Quart: Aquest avantprojecte, un cop resolts els suggeriments -si n'hi ha-,
passarà a formar part del document d'aprovació inicial”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que si estava tan ben fet
el POUM, no té sentit que es facin constants modificacions. Per aquest motiu,
el seu grup votarà en contra.
El regidor portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu
grup votarà en contra atès que no creu en aquest POUM ni en les
modificacions que se’n facin.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU, i amb 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-FPM.

5.- Aprovació definitiva de l'expedient incoat sobre la
memòria per a la creació d'una societat municipal de
capital íntegrament públic elaborada per la Comissió
d'Estudi designada pel Ple Municipal, de data 20 de
desembre de 2007 (Societat Urbanística de Gestió
d'Almacelles, SL)
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la proposta d'acord número 3, per la creació d'una societat privada
municipal, tramés per DAU-5, SL, en data 21 de febrer de 2008, amb número
d'entrada 768/08.
Vist l'informe jurídic del mateix despatx urbanístic, que considera correcta la
proposta esmentada, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament l'expedient incoat i tramitat sobre la memòria
aprovada per la Comissió d'Estudi, de data 14 de desembre de 2007, amb
registre d'entrada 4368/07, per la creació d'una societat municipal que
s'anomenarà Societat Urbanística de Gestió d'Almacelles, SL.
Segon: Aprovar definitivament els estatuts de la Societat Municipal a crear,
autoritzant la seva constitució, a la vista de la manca d'al·legacions en la fase
d'exposició pública i després de l'acord de Ple, de data 20 de desembre de
2007, on s'aprovà inicialment.
Tercer: Procedir a la publicació de l'esmentat acord en els taulers, en el BOP i
DOGC, i en un dels diaris de més tiratge de la província. Així mateix, es
publicarà íntegrament el text dels estatuts en el BOP amb inserció d'una
referència d'aquesta publicació en el DOGC.
Quart: Notificar el presenta acord als departaments que correspongui (rendes,
intervenció, tresoreria, etc.) i als integrants de la Comissió d'estudi, encarregats
de la redacció de la memòria”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que votaran en contra
perquè no se’ls han convocat per participar en aquesta societat.

El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que ja en el seu
moment va dir que la gestió era “obscurantista” i considera que l’empresa
també ho serà.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU, i amb 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-FPM.

6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Almacelles per a la
disposició de cartografia en suport digital
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atesa la necessitat de disposar d'una cartografia topogràfica digital del territori
municipal, per tal d'actualitzar el Cadastre de l'IBI i per als diferents usos
urbanítics que es presentin.
Atès que la Diputació de Lleida, exercint les funcions d'assistència i cooperació
econòmica i tècnica, ha endegat una iniciativa per suplir les mancances
municipals de sistemes d'informació geogràfica i territorial.
Vist l'article 53 del DL 2/2003, de 23 d'abril, text refòs de la Llei municipal
catalana, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l'Ajuntament d'Almacelles per a la disposició de cartografia digital del nostre
territori.
Segon: Sol·licitar, de la Diputació de Lleida, la concessió d'una bestreta
reintegrable sense interès a retornar en vuit anualitats, per import de 1.172,22
euros, que servirà per abonar a la Diputació els costos a càrrec de l'Ajuntament
per a la financiació de les despeses que comporti la cartografia”.
La proposta és aprovada per unanimitat.

7.- Resolució de recursos contra l'acord d'aprovació
definitiva de les CCEE per l'obra d'urbanització d'un

tram del carrer de Sant Roc (entre Rbla. de la
Generalitat i Mn. Cinto Verdaguer)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord de Ple, de data 20 de desembre de 2007, es va notificar
l'aprovació definitiva per a la imposició i ordenació de CCEE per l'obra
d'urbanització del carrer de Sant Roc, en el tram comprès entre la Rambla de la
Generalitat i el carrer Mn. Cinto Verdaguer.
Atès que s'han rebut diferents recursos de reposició contra l'esmentat acord,
signats per n'Isabel Pont Manguillot, Mercè Prats Ganau, Ana V. Magaña Cura,
Cristina Brieba Rovira, Mari Carme Martí Losmozos, David Font Calderó,
Jaume Arcaya Abós, Núria Vendrell Fauria, Comunitat de Propietaris Rbla. de
la Generalitat 8, Carlos Subías Clavero, Ramon Llop Martí i Gerard Torres.
Atès que, després de l'examen de les al·legacions, d'igual contingut es constata
que s'ha aplicat correctament la normativa d'Hisendes Locals, donat que només
s'han imputat al carrer de Sant Roc les despeses d'urbanització que manca per
urbanitzar.
Atès que la urbanització pretèn finalitzar la part d'urbanització no executada.
Atès que l'espai del Parc de l'Aigua correspon íntegrament a la UA-8, i per tant,
no afecta a les CCEE del carrer de Sant Roc.
Atès que la parcel·la que dóna al carrer de Sant Roc es veu beneficiada per les
obres d'urbanització per l'increment de valor que això suposa.
Atès que NECLASU, SL (aquest darrer en la condició de promotor i constructor
de l'edificació de l'edifici situat en la Rambla de la Generalitat, 8 xamfrà amb
carrer de Sant Roc, manifestà -en data 5 de març de 2008- que la seva societat
arribarà a un acord per abonar el que li correspongui, i que en part reclamen els
al·legants abans mencionats).
Atès que la Llei d'Hisendes Locals declara com a subjectes passius de les
CCEE els propietaris existents en el moment de realitzar l'obra d'urbanització.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Desestimar els esmentats recursos, considerant correctes els criteris i
els subjectes passius establerts en l'aprovació definitiva de la imposició de
CCEE.

Segon: Notificar aquest acord als interessats, a fi que puguin interposar -en el
seu cas- recurs contenciós-administratiu”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, diu que el seu grup
s’abstindrà.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà en
contra igual que ho va fer inicialment.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots
en contra dels regidors d’IPA-FPM.

8.- Acceptació de la subvenció del Departament
d'Educació per al funcionament de la Llar d'Infants
"Vensi" d'Almacelles
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, del Departament
d'Educació, publicat al DOGC núm. 5083, de 4 de març, es proposa als reunits
el següent:
Primer: Acceptar la subvenció de 151.200,00 euros per al funcionament de la
Llar d'infants "Vensi", de titularitat municipal, mitjançant resolució
EDU/589/2008, de data 20 de febrer, del Departament d'Educació, publicat al
DOGC núm. 5083, de data 4 de març”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa que es voti la inclusió per urgència de dos
assumptes més.
Els reunits aproven la seva inclusió amb els 7 vots a favor dels regidors de CiU,
4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM.

9.- Assumptes d’urgència:
u.1.- Moció per manifestar la total oposició al
transvasament del riu Segre cap a l’àrea metropolitana

de Barcelona que vol dur a terme el Dep. de Medi
Ambient per paliar el dèficit d’aigua d’aquesta zona
Es dóna lectura de la següent moció que presenta l’Equip de Govern:
“Atès que el Govern de la Generalitat ja ha manifestat en roda de premsa de
data 25 de març de 2008, a través del seu conseller de Medi Ambient, Hble. Sr.
Francesc Baltasar, que el transvasament d’aigua des de la capçalera del riu
Segre cap a l’àrea de Barcelona ja té data i que començaran les obres el
proper mes d’octubre, amb una aportació inicial d’1,5 m3 d’aigua per segon que
seran extretes del riu Segre a l’alçada d’Isòvol (Prats i Sansor) i que mitjançant
una canonada seran transportades fins al riu Greixa, afluent del Llobregat i
d’allí aniran a nodrir les necessitats de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Aquest transvassament comportaria una despesa aproximada de 20 milions
d’euros i funcionaria com a mínim, fins que es posi en funcionament la
dessaladora de Barcelona, de la qual tot just s’acaben de col·locar els
fonaments.
Atès que el mateix conseller, dies abans de les eleccions generals, va negar
una vegada i una altra que el Govern de la Generalitat vulgués fer aquest tipus
de transvasament; si bé rectificà posteriorment dient que no ho va fer públic
abans per no tenir enllestits els preceptius estudis mediambientals. Cal afegir, a
més, que per tal de tirar endavant amb aquest projecte i essent com és el
Segre una conca hidrogràfica depenent de la CHE, és preceptiu un decret de
l’Estat que l’haurà d’aprovar prèviament el Congrés de Diputats. En aquest
sentit, ni la CHE ni la ministra en funcions del Ministeri de Medi Ambient, Sra.
Cristina Narbona, van afirmar que no tenien coneixement de les intencions de
la Generalitat en aquest sentit.
Un cop coneguda la mesura aquesta ha estat rebutjada amb major o menor
grau, per la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, la del SegarraGarrigues, la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida i el mateix sindicat agrari
Unió de Pagesos, que veuen perillar, amb aquesta mesura, futures temporades
de reg i reserves hídriques per a altres usos, apart de l’agrícola. Tanmateix, el
que més es critica des d’aquests organismes és la falta de transparència i la
manca de diàleg amb els actors socials i econòmics del territori per part del
Govern de la Generalitat.
És doncs amb aquests antecedents, que es proposa la següent moció de
rebuig a l’actuació de procedir al transvasament d’aigua del riu Segre per a
desviar-lo cap a l’àrea de Barcelona, en funció dels següents punts:

Primer: Que tant els territoris del Pirineu com els del pre-pirineu i el Pla de
Lleida, que es nodreixen en gran mesura del cabdal del riu Segre, se senten
solidaris amb la resta del territori català. Ara bé, el que no és lògic és que
paguin la manca de previsió del Govern català, que provoca ara la necessitat
de plantejar solucions d’emergència que evidencien un alt grau d’improvisació,
ignorant les conseqüències negatives que tindrà al llarg de la resta del curs del
riu Segre aquest transvasament aigües avall. En aquest sentit, es denuncia
igualment que el Govern no ha completat cap de les 10 accions a les què es va
comprometre en el Pla de contingència contra la sequera, que ja es va signar i
aprovar el 2005.
Segon: L’Ajuntament d’Almacelles, amb aquesta moció, vol oposar-se a
qualsevol transvasament que es faci en la capçalera d’un riu, sabent que
aquest fet maximitza el seu impacte negatiu, donat que se’n veuen perjudicats
–d’una manera o altra i en major o menor grau- tots els usuaris riu avall. La
detracció d’aigua a la capçalera del Segre impedirà qualsevol regulació del
cabal utilitzable en tots els aprofitaments existents al llarg del riu.
Tercer: La situació actual de la conca del riu Segre és també molt diferent de la
que era fa uns anys. Les reserves hídriques són molt menors i no existeixen ni
sobrants ni excedents d’aigua. Un transvasament, sigui el que sigui, suposaria
un greuge des d’un punt de vista ecològic, agrícola (sistemes de regadiu i molt
especialment l’abastiment del Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues), turístic,
econòmic i sobretot, social.
Quart: L’Ajuntament d’Almacelles, amb aquesta moció, també vol deixar palés
el seu malestar per les formes emprades pel Govern de la Generalitat en
aquest assumpte. Primer, ocultant i negant aquesta informació, i després,
realitzant pressumptes actuacions en terrenys privats del municipi de Prats i
Sansor sense el permís dels propietaris ni el coneixement de l’Ajuntament.
Cinquè: L’Ajuntament d’Almacelles, amb aquesta moció, també vol denunciar
el fet que l’actual Govern de la Generalitat i els partits que li donen suport es
posicionin públicament en contra de qualsevol transvasament, però en canvi,
n’estiguin gestant un a esquenes del territori i amb total opacitat. Denunciem,
doncs, l’engany polític que suposa aquest fet i instem als diputats de la
Diputació de Lleida i als parlamentaris catalans, que promoguin un debat seriós
i transparent en aquesta Diputació i en el Parlament de Catalunya sobre la
política de l’aigua i les millors solucions que calgui prendre per fer front a la
situació d’extrema sequera que afecta al nostre país”.
Pren la paraula el portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, qui defensa la
proposta manifestant que se sent enganyat per les declaracions dels
responsables del Govern sobre el problema de la sequera i sobre els

comentaris que s'han anant fet en relació a l’administració de l'aigua del rius a
través dels pantans, ja que no responen en absolut a la realitat que tots
coneixem. Afegeix, a continuació el cabal actual dels diferents rius i dels
pantans, en la seva capçalera en muntanya, en comparació als que hi ha a
tocar de la desembocadura. Fa constar, doncs, les diferències existents a l'hora
de captar aigua i de fer transvasaments.
En definitiva, el portaveu de CiU considera que no hem de cedir l'aigua que no
tenim i que la moció, si finalment s’aprova, caldria fer-la arribar a la Diputació
de Lleida, al Consell Comarcal del Segrià i al Ministeri de Medi Ambient.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que calen solventar els
problemes de la sequera i procurar l'estalvi d'aigua, però no és coherent això
que es proposa amb l'existència d'una font que fuciona vint-i-quatre hores o
amb un reg a la Rambla que rega la via pública. No està d'acord en què el
Govern de la Generalitat hagi posat màquines sobre finques del veïns sense
autorització. En relació a la captació de l'agua opina que cal un pla, i respectar
les temporades de reg per no perjudicar els agricultors.
Afegeix, el mateix portaveu del PSC, que la ministra ha parlat del
transvasament com la última opció. Manifesta, a més, que és del parer de
treballar i incidir més en el tema de la cultura de l'aigua i si cal fer obres que
sigui en l’últim extrem. Per acabar, considera que el tranvasament del riu
Roïna, que proposa el grup de CiU, tindria un cost molt elevat. Per aquests
motius el seu grup votarà en contra de la moció presentada.
El Sr. Alcalde contesta que l'aigua de la font de la Rambla no funciona les vinti-quatre hores, i que les primeres fonts les van construir el govern socialista
dins el Parc de l'Aigua.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, es manifesta en contra de tot
tipus de transvasament i assenyala que el Govern de CiU, en el seu dia, estava
d'acord en el de l'Ebre, seguint la proposta del PP. Fa constar, el mateix
portaveu, que encara que qui governa a l'Ajuntament estigui en contra del
Govern de la Generalitat, CiU no va fer gran cosa per al reequilibri territorial,
considerant que hauria estat millor portar la gent on hi ha aigua, enlloc de
primar la zona de Barcelona. Per aquestes raons votarà en contra de la moció.
El Sr. Alcalde esmenta que amb el Govern de CiU es varen fer, entre altres, els
embassaments de la Llosa del Cavall a Solsona, diferents potabilitzadores i
depuradores en molts municipis, el Canal Algerri-Balaguer, el SegarraGarrigues i la portada d'aigua a diferents pobles de les Garrigues i de la
Noguera alta.

Sotmesa a votació la moció és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de CiU
i amb els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

u.2.- Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de
les CCEE per l'obra d'urbanització del carrer de Maria
Rúbies (tram comprès entre el carrer del Canigó i el
d'Àngel Guimerà)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple de la Corporació, de data 20 de desembre de 2007, va acordar
l'aprovació inicial de la imposició i ordenació de les CCEE d'un tram del carrer
de Maria Rúbies.
Atès que, d'acord amb allò que disposa la Llei d'Hisendes Locals, l'expedient ha
restat exposat mitjançant edictes al BOP i en els taulers pel termini d'un mes,
als efectes de poder presentar al·legacions.
Atès que s'han presentat un seguit d'al·legacions dins del termini legal establert
per part del Sr. Josep Lluís Justribó i altres, de data 16 de gener de 2008; així
com la presentada pel Sr. Juan José Gargallo Darza, de data 29 de febrer de
2008.
Vist l'informe de Secretaria sobre les al·legacions i, un cop considerat el
contingut d'aquestes, es proposa als reunits el següent:
Primer: Desestimar les al·legacions en base als arguments que consten en
l'esmentat informe i, en conclusió, aprovar definitivament la imposició i
ordenació de les CCEE per l'obra d'urbanització d'un tram del carrer de Maria
Rúbies.
Segon: Aprovar el cost total a repartir, els mòduls de repartiment i els subjectes
passius, ratificant l'acord del Ple, de data 20 de desembre de 2007 d'aprovació
provisional. Pel que fa a l'immoble del carrer de Maria Rúbies, 43; se substituirà
el titular Habitatges Roure-Arnó, SL pel de Juan José Gargallo Darza.
Tercer: Notificar aquest acord als propietaris afectats, a fi que puguin presentar
el recurs de reposició i, si es dóna el cas, el contenciós-administratiu”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, assenyala que el seu vot
serà en contra i el mateix assenyala el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep
Maria Doblas.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU, i amb 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-FPM.

10.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer les següents
preguntes:
•

Segons els mitjants de comunicació, la població d’Almacelles va estar
representada amb una ponència al Fòrum de Ciutats de la Il·lustració,
que es va celebrar a Guatemala. Quina persona va fer aquesta
ponència?

•

Hi ha alguna tarja de crèdit a favor de la Corporació i quina persona està
autoritzada a disposar d’aquesta tarja? A aquesta pregunta, el Sr.
Alcalde disposa que li contesti el Sr. Secretari, qui li fa saber que –tot i
no ser l’interventor en aquests moments- no li consta que n’hi hagi cap a
favor de cap regidor o membre de la Corporació.

•

Pensen algun dia en entregar-nos l’acta d’arqueig que es fa a finals i a
inicis d’una nova legislatura, o encara s’estan passant comptes? El Sr.
Secretari li fa avinent que ja se li ha fet arribar per escrit la resposta a
aquesta i altres preguntes que va formular en l’anterior Ple.

•

Quines mesures ha pres l’Equip de Govern per tal que els grups polítics
retirin la propaganda electoral de la darrera campanya.

•

Quines propostes d’empreses han arribat a l’Ajuntament per a la gestió
de les zones verdes del nostre poble?

•

Per quina raó ha plegat l’empresa que fins ara portava el manteniment
de les zones verdes?

Pel que fa a precs, el grup del PSC voldria demanar l’informe inicial d’AMBIO
de la Llar d’Infants i saber quin és el consum horari dels emissors de les
Rambles.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa un prec que- al
nostre criteri- no resulta entenedor.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,30
hores.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

