ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
27
D’ABRIL
DE
2001.NÚMERO 2.-

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:
Regidors:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 13 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels
Regidors assenyalats més amunt.
Prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del
Secretari, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta
Corporació.
El Sr. Alcalde fa constar que el motiu de convocar el Ple en sessió ordinària a
la una igual que en anteriors sessions extraordinàries convocades és degut a
què els regidors del PSC i PP en tot el territori nacional són objecte
d’atemptats. Assenyala també que en reunions mantingudes sobre el tema de
la seguretat dels regidors se’ls ha aconsellat que es tingui precaució i s’eviti la
rutina en els horaris i en els trajectes que faci cadascú.
En definitiva assenyala que el canvi d’hora de la fixada inicialment és per
aquests motius de seguretat.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 23 DE
FEBRER DE 2001

Es dóna compte de les rectificacions proposades a la redacció de l’acta
presentades pel Sr. Josep Ibarz Gilart i pel Sr. Josep Olivart. Sotmeses a
votació aquestes rectificacions són desestimades per 7 vots en contra dels
regidors del PSC i PP aprovant-se l’acta en el seu redactat original.

2.-ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA EN EL CÀRREC DEL REGIDOR SR.
JOSEP ZAZURCA MONCLÚS.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'escrit presentat personalment davant el secretari de l'Ajuntament pel Sr.
Josep Zazurca Monclús, regidor d'aquest Ajuntament per la candidatura de
CiU, pel qual presenta al Ple la seva dimissió del càrrec amb caràcter
irrevocable per motius personals.
Vist l'article 9.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableix
que el regidor perdrà la seva condició per (...) renúncia, que s'haurà de fer
efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.
Vist l'article 182 de la L.O. del Règim Electoral General, que estableix que en
cas de renúncia d'un regidor, l’escó s'atribuirà al candidat a qui correspongui
atenent al seu ordre de col·locació, es proposa el següent:

PRIMER: El Ple pren raó de la renúncia del regidor de l'Ajuntament Sr. Josep
Zazurca Monclús i acorda el seu cessament.
SEGON:Comuniqui's aquest cessament a la Junta Electoral Central perquè,
en ús de les seves competències, lliuri la credencial acreditativa de la
condició d'electe en favor del candidat següent en la llista de CiU. S’Adjunta
també l’escrit de renúncia presentat pel Sr. Manel Sabater Piqué, de la llista
de CiU.”
Els reunits per unanimitat aproven la proposta adjuntant a la comunicació a la
Junta Electoral Central les renúncies presentades pel Sr. Manel Sabaté Piqué
i Sra. Berta Ichart Mauri.

3. DETERMINACIÓ DEL TERMINI DE DURADA DE LA CESSIÓ AL
CONSELL COMARCAL DEL DRET D’ÚS DELS TERRENYS PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA.
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat amb
el següent afegit a l’acord segon: “Transcorregut l’esmentat termini el dret de
superfície retornarà a l’Ajuntament.”
“Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles en sessió de data 9 d’octubre de
2000, va acordar la cessió gratuïta de l’ús del terreny per a la construcció de
la instal.lació d’una planta de deixalleria comarcal en una parcel.la del Polígon
Pla de la Creu.
Atès que per acord de Ple del Consell Comarcal de 27 de febrer de 2001 s’ha
resolt el següent:
“1.- acceptar la cessió gratuïta de l’ús del terreny descrit en l’antecedent
primer per a la construcció d’una deixalleria comarcal.
2.- Establir el termini de duració d’aquest dret de superfície en trenta anys.
3.- Facultar el President per a la signatura de qualsevol document públic o
privat per a la tramitació i execució d’aquest acord, inclosa la inscripció al
Registre de la Propietat d’aquest dret real a favor del Consell Comarcal.”
Vist el que disposen els articles 195 i següents de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i l’article 31 i següents del Decret 336/88 de 17 d’octubre
que aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Confirmar els termes definitoris de la cessió d’ús en el mateix sentit
dels acords transcrits d’acceptació per part del Consell Comarcal, facultant en
el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents adients i si fos
precís per a la segregació d’una part de la parcel.la objecte de cessió.”

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PARCIAL DE
VARIS CARRERS EN –ZONA RAMBLA- (entre – Rambla i C/ Noguera- i –
C/ Alguaire i C/ Ntra. Sra de Montserrat).
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:

“Vist el projecte d’urbanització parcial de varis carrers en –Zona Rambla(entre –Rambla i C/ Noguera- i –C/Alguaire i C/ Ntra. Sra. de Montserrat), de
data octubre de 2000, per import de 101.684.295 PTA.
Vista la necessitat de que es procedeixi d’immediat a la urbanització de la
zona.
Vistos els articles 53, 64 i concordants del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de
juliol que refon la normativa urbanística catalana.
Es proposta als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’urbanització parcial de varis carrers
en –Zona Rambla- (entre –Rambla i C/ Noguera- i –C/Alguaire i C/ Ntra. Sra.
de Montserrat), de data octubre de 2000,.
SEGON: Sotmetre l’expedient al públic mitjançant inserció d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província i en els taulers pel termini de 20 dies , a fi de
què es presentin les al.legacions que es creguin adients.”
5.- VENDA PER SUBHASTA D’UNA PARCEL.LA MUNICIPAL SITUADA
EN EL CARRER SANT ANTONI,11.
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles per acord del Ple de data 12 de setembre
de 1980 va adquirir de Francisco Morell Raluy i Rosa Aldabó Vidal, mitjançant
permuta autoritzada davant del Notari de Lleida Don José Luís Nicó Argilés, el
dia 6 de novembre de 1982, la finca que a continuació es descriu:
“ Finca urbana, situada en la Vila d’Almacelles en el carrer Sant Antoni núm.
5, ara 11, que es composa de planta baixa i primera planta alta, d’una
superfície edificada de 102 m2 i el corral de 181 m2, que segons recent
medició és d’una superfície de 218 m2. Termeneja al front i migdia amb
l’esmentat carrer Sant Antoni, per la dreta entrant, és a dir orient, amb finca de
Roberto Arnó; per l’esquerra i ponent amb la de Josep Bosch Arnó i pel
darrera i nord amb C/ de la Bassa del Molí o General Mola”.
D’aquesta total finca es segrega per la seva posterior venda en subhasta la
porció següent:
“ Finca urbana situada en la Vila d’Almacelles, de superfície total 112,54 m2,
que termeneja al sud amb el C/ Sant Antoni núm.11, en una línia de 4,2 m.l.
que constitueix la façana; a l’est amb C/ Orient en una façana de 28,49 m.l..

Aquest termenejant confronta amb la resta de finca matriu de la qual es
segrega sobre la qual es va ubicar el C/ Orient; al nord amb C/ Bassa del Molí
en una façana de 3,88 m.l.; a l’oest amb finca de Josep Bosch Arnó.”
Dades registrals de la finca matriu:
Inscrita en el llibre 34 d’Almacelles, foli 89, finca 1.603, inscripció vuitena.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de la porció segregada 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
encara que el front mínim de parcel.la ordinari és de 5 metres mentre que la
finca no arriba a aquesta dimensió, donat que l’article 76 de les esmentades
normes permeten l’edificació amb façana menor a 5 metres quan les
parcel.les haguèssin estat escripturades amb anterioritat a l’aprovació
definitiva de les Normes Subsidiàries de Planejament com es dóna en el
present cas.
També es constata que la porció segregada no està destinada a cap ús o
servei públic d’acord amb les NNSS per la qual cosa és alienable per destinarla 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:
“ Finca urbana situada en la Vila d’Almacelles, de superfície total 112,54 m2,
que termeneja al sud amb el C/ Sant Antoni núm.11, en una línia de 4,2 m.l.
que constitueix la façana; a l’est amb C/ Orient en una façana de 28,49 m.l..
Aquest termenejant confronta amb la resta de finca matriu de la qual es
segrega sobre la qual es va ubicar el C/ Orient; al nord amb C/ Bassa del Molí
en una façana de 3,88 m.l.; a l’oest amb finca de Josep Bosch Arnó.”
Aquesta parcel.la és una porció segregada de la finca inscrita en el llibre 34,
foli 89, finca 1.603.
Valoració inicial:La Finca està valorada en 1.048.648 PTA. 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.
QUART: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència.”

6.-DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ DE 2000 I DELS ORGANISMES AUTONOMS LOCALS.
Per decret d’Alcaldia que es transcriuen a continuació s’han aprovat les
liquidacions dels pressupostos de l’Ajuntament i Organismes Autònoms Locals
de l’any 2000, de tot el qual se’n dóna compte al Ple.
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 24/2001
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2000
Vista la liquidació del pressupost de l'exercici 2000 formulada per l’ Interventor
Accidental 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:
215.194.950
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici:
Exercici Corrent
179.692.977
Pressupostos Tancats
50.161.030
D'altres
Operacions
no
5.391.629
Pressupostaries
Menys = Saldos de cobrament dubtós
20.050.686
Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici: 59.768.772
Exercici Corrent
40.325.082
Pressupostos Tancats
4.141.721
D'altres
Operacions
no
15.301.969
Pressupostaries

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

42.058.012
111.838.034
85.646.156
197.484.190

HE RESOLT
PRIMER.- En compliment de l'article 172.2 de la Llei d'Hisendes Locals es
fixen els percentatges dels drets pendent de cobrament que es consideren de
difícil o impossible recaptació per import total de 20.050.686,-- PTA.:
Exercici 98…………….25%
Exercici 97.................. 50%
Exercici 96 ............... 75%
Exercici 95 ...............100%
Exercici 94 a 89.........100 %
SEGON.- Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici
econòmic de 2000.
TERCER.- Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió
que es celebri.
QUART.- Remetre la liquidació del pressupost de 2000 al Departament de
Governació a Lleida, i a la Delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 17 d’abril de 2001
DECRET 25/2001
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS DE L’EXERCICI 2000.
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de l'exercici
2000 formulada per l’interventor accidental 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: saldos de cobrament dubtós
Menys: ingressos realitzats pendents
d'aplicació definitiva
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

2.095.000
0
2.100.000
0
5.000
0

551.692
18.400
4.485
528.807
0

5.986.266
0
7.529.574
7.529.574

HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis
corresponent a l'exercici econòmic de 2000.

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 2000 al Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial
d'Hisenda.
Almacelles, 18 d’abril de 2001

DECRET 26/2001

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORT DE L’EXERCICI 2000.

Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport de l'exercici
2000 formulada per l’interventor accidental 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
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

0
0
0
0
0

869.094
0
793.005
76.089
0

2.107.108
0
1.238.014
1.238.014

HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esports corresponent a l'exercici econòmic de 2000.
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 2000 al Departament de Governació a Lleida, i a la delegació
Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 18 d’abril de 2001
DECRET 27/2001
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’INDESAL DE L’EXERCICI 2000.
Vista la liquidació del pressupost de l’Indesal de l'exercici 2000 formulada per
l’interventor accidental 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: Saldos de cobrament dubtós
Menys: ingressos realitzats pendents
d'aplicació definitiva
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

2.620.000
0
2.675.000
0
55.000
0

- 46.120
0
0
0
46.120

26.504
0
2.692.624

Romanent Tresoreria Total

2.692.624

HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Indesal corresponent a
l'exercici econòmic de 2000.
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 2000 al
Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
7.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2001 DE LA CORPORACIÓ, NÚM.
1/2001 PER INCORPORACIÓ DEL ROMANENT DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE 2000.
Per Decret de l'Alcaldia, s'ha dictat la resolució que a continuació es detalla
per la qual es dóna compte al Ple, per tal d'assabentar als reunits:
“DECRET DE L´ALCALDIA 28/2001
Vist l´expedient relatiu a la modificació de crèdit 1/01 del vigent pressupost de
la Corporació per a 2001, 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
451-62202
COMESA
INDUSTRIAL
SA,
adjudicació climatització Casal
451-62202 LEDECO SL, resta adjudicació obres
Casal Cultural
313-62200 RESIDÈNCIA D’AVIS, obres per

IMPORT
ROMANENT A
INCORPORAR
11.531.791
9.378.317
4.000.000

administració ampliació
443-22700 JOSE REALES JUNI, serveis
manteniment cementiri
451-62500 per incorporar romanent mobiliari Casal
Cultural
451-62202 LEDECO SL, resta obra per incorporar
al 2001
511-60100 obres per administració urbanització C/
Cervantes
511-60101 obres per administració: Urbanització
C/ Maragall (B.Irurita)
511-60102 obres per administració Maragall 2
(Sant Roc) 2000
511-60107 per administració: urbanització voreres
Sant Roc, 2000
511-60111 Obres per administració: Sant Roc (
Simó)
511-60103 Obres per administració: Urbanització
Maragall 3, any 2000
TOTAL

141.595.349

FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent de tresoreria afectat
Romanent líquid de tresoreria general
TOTAL

111.838.034
29.757.315
141.595.349

500.000
18.095.924
31.582.801
10.055.571
3.867.097
9.788.675
3.142.482
18.817.568
20.835.123

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, 20 d’abril 2001”
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.“Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els
reunits:
15/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 23 de febrer de
2001.

16/01.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 23 de febrer de 2001.
17/01.- Ampliant l’horari de tancament dels Bars Musicals, Pubs i
Discoteques els dies 24 de febrer, 1, 2, 3 i 4 de març, en una hora més.
18/01.- Autoritzant un gual al C/ Sant Jaume, 116, porta 3, per 2,5 metres
linials.
19/01.- Autoritzant un gual al C/ Dr. Rubio Sanz, 6, porta 2, per 2,5
metres linials.
20/01.- Autoritzant un gual al C/ Carme, 80, per 3 metres linials.
21/01.- Autoritzant el pagament de les actuacions pel dia 7 d’abril del
grup “Los Hermanos Mala Sombra” i “Orquesta de Noche”.
22/01.- Imposant una sanció a cadascuna de les persones que van
utilitzar inapropiadament el pati públic de la instal.lació escolar del col.legi
de la Pl. de l’Ensenyança.
23/01.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Sant Jaume,
116 per 2,5 metres lineals.
24/01.- Aprovant la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’any
2000.
25/01.- Aprovant la liquidació del pressupost del Patronat d’Avis de l’any
2000.
26/01.- Aprovant la liquidació del pressupost del Patronat d’Esports de
l’any 2000.
27/01.- Aprovant la liquidació del pressupost d’INDESAL de l’any 2000.
28/01.- Corresponent a la incorporació de romanents de crèdit de l’anterior
pressupost.”
Acte seguit el Sr.Alcalde dóna compte als reunits de les mocions incloses en
els punts 9, 10, 11 i 12 de l’ordre del dia en els que s’han inclòs diferents
mocions unes presentades pel grup de CiU i altres pel grup de CiU i IPA. A la

vista de què no han assistit al Ple els regidors que les haurien de defensar per
unanimitat s’acorda deixar els quatre punts sobre la taula a fi de què es
puguin debatre en un proper ple.
13.- PRECS I PREGUNTES.No se’n formula cap.

Finalment el regidor en Ramon Prats, portaveu del PSC fa constar que s’ha
convocat el Ple a la una i igual que en anteriors ocasions, donat que els grups
del PP i PSC com se sap són objecte d’atacs i amenaces. És per aquest motiu
i per raons de seguretat a fi d’evitar disgustos que s’ha pres aquesta decisió, i
demana en aquest sentit el suport dels reunits. Pels reunits s’acorda acceptar
aquesta variació d’horari a fi de què s’apliqui també en endavant atenent els
consells rebuts en reunions sobre el tema de seguretat dels regidors en els
que es destaca que la conducta rutinària en els horaris és un perjudici per la
seguretat dels regidors.

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

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

