ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE
MAIG DE 2004.- NÚMERO 03:
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. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
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:
Abans d’iniciar la sessió plenària, el portaveu del grup del PSC, el Sr. Francesc
Torres, proposa que les quatre mocions que presenta l’Equip de Govern que es
volen incloure en l’Ordre del Dia, juntament amb els tres punts ja inclosos que
fan referència al tema econòmic es deixin sobre la taula per poder-los estudiar
més detingudament, atès que les propostes se’ls hi ha tramés amb molt retard.
Sotmesa a votació, la proposta és desestimada per nou vots en contra dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA. Al mateix temps, es fa constar les quatre

abstencions dels regidors del PSC. Acte seguit, el Sr. Alcalde va manifestar a
favor d’aquesta desestimació que s’havia respectat la legalitat vigent en
trametre l’Ordre del Dia amb l’antelació reglamentàriament fixada, si bé es
procurarà que en ocasions posteriors no clagui retardar la tramesa de les
propostes presentades.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària de
data 25 de març de 2004
Els reunits acorden la seva aprovació per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
91/03.- Autoritzant targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat TITULAR CONDUCTOR amb núm. 006 / 003 al Sr
JAIME ESTEVE SERRAT. Vehicle matrícula: L-7048-L.
92/03.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 9 d’octubre de 2003.
93/03.- Convocant sessió ordinària de Ple per al dia 9 d’octubre de 2003.
94/03.- Delegant en la Regidora, Sra. Montserrat Torres Massot, totes les
facultats de la legislació vigent per assistir com autoritat i celebrar matrimonis
civils pel matrimoni civil que tindrà lloc el proper dia 18 d’octubre de 2003.
95/03.- Autoritzant gual a la Pl. Fortuny, 13 per 2,5 m.l.
96/03.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 23 d’octubre de
2003.
97/03.- Convocant sessió extraordinària de Ple per al dia 23 d’octubre de 2003.

98/03.- Autoritzant duplicat targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat TITULAR CONDUCTOR amb núm. 007 / 003 al Sr
ANTONI DAURELL OLIVA. Vehicle matrícula: 0161-CCW.
99/03.- Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2004 i així i
adherir-nos al pla.
100/03.- Convocant a la Comissió Informativa, del Ple en sessió ordinària que
tindrà lloc el dia 27 de novembre, a les 20 hores.
101/03.- Convocant al Ple ordinari, que tindrà lloc el dia 27 de novembre, a les
21 hores.
102/03.- Convocant al Ple ordinari, que tindrà lloc el dia 27 de novembre, a les
21 hores.
103/03.- Denegant la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat TITULAR CONDUCTOR.
104/03.- Aprovant inicialment el projecte de la rotonda urbana a l’encreuament
dels carrers: Ctra. de Sucs, Avda. dels Esports, Camí de Ventafarines.
105/03.- Concedint llicència municipal per agrupació de dues finques i posterior
divisió.
106/03.- Convocar per urgència amb caràcter laboral interí, de la plaça de
conserge del punt de lectura del Casal.
107/03.- Acordant el pagament de la despesa corresponent a material de
disfressa per import de 670 euros.
108/03.- Delegant en la Regidora, Sra. Montserrat Torres Massot, totes les
facultats de la legislació vigent per assistir com autoritat i celebrar matrimonis
civils pel matrimoni civil que tindrà lloc el proper dia 30 de desembre de 2003.
109/03.- Convocant a la Comissió Informativa, del Ple en sessió ordinària que
tindrà lloc el dia 23 de desembre, a les 20 hores.

110/03.- Convocant al Ple ordinari, que tindrà lloc el dia 23 de desembre a les
21 hores.

ANY 2004
01/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Carme, 29-B per 2,5 m.l.
02/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Canigó, 17 per 4,5 m.l.
03/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Sant Roc, 11 per 4 m.l.
04/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Sant Roc (xamfrà), 11 per 3,5
m.l.
05/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Baró d’Esponellà, 25 per 3,5 m.l.
06/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ de l’Estació, 5 per 3,5 m.l.
07/04.- Autoritzant gual al garatge situat a l’Avda. Diputació, 39 per 2,5 m.l.
08/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Mercè, 10 per 2,5 m.l.
09/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Raval Alt, 27-B per 3 m.l.
10/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Dr. Rubió Sanz, 5 per 2,5 m.l.
11/04.- Convocant a la Comissió Informativa, del Ple que tindrà lloc el dia 29 de
gener, a les 20 hores.
12/04.- Convocant al Ple extraordinari, que tindrà lloc el dia 29 de gener a les
21 hores.
13/04.- Convocar mitjançant anuncis els possibles interessats en cobrir les
vacants de Jutge de Pau titular i substitut d’Almacelles.
14/04.- Donar de baixa els guals permanents dels garatges situats al C/ de
l’Estació, 55, gual núm.105 i al C/ de l’Estació, 55, gual núm. 106.

15/04.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de TITULAR CONDUCTOR, amb el núm. 001/04.
17/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Maragall per 3 m.l.
18/04.- Acordant donar suport institucional al club esportiu Almacelles Atlètica.
19/04.- Convocant Mesa de Contractació subhasta alienació parcel·les
rústegues de propietat municipal.
20/04.- Nomenant els regidors Josep Gòdia Visa, Josep Ramon Olivart i Joan
Molet Torres, en representació del Ple Municipal per formar part de la Comissió
de Govern del Patronat de la Residència Municipal d’Avis.
21/04.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de TITULAR CONDUCTOR, amb el núm. 002/04.
22/04.- Declarant inicialment caducada la llicència d'obres abans esmentada,
concedint-li a l'interessat un termini de 10 dies per a fer al.legacions.
23/04.- Convocant a la Comissió Informativa, del Ple que tindrà lloc el dia 25 de
març, a les 21 hores.
24/04.- Convocant al Ple ordinari, que tindrà lloc el dia 25 de març a les 21,30
hores.
25/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ C/ Bassa Bona, 30, per 2,5 m.l.
26/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Bassa del Molí per 3,5 m.l.
27/04.- Declarant fundació en constitució a la que es dirà “Museu
d’Arquitectura i Urbanisme Mas Dordal”.
28/04.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ La Mercè, 60
29/04.- Autoritzant un gual permanent al garatge situat al C/ Carme, 101
30/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Ramon i Cajal, 3 per 3,5 m.l.

31/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Maragall, 13 per 3 metres linials.
32/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Binéfar, 24 per 3 metres linials.
33/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Sant Jaume, 34 per 2,5 metres
linials.
34/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Bassa Bona, 54 per 2,5 metres
linials.
35/04.- Sol.licitant una subvenció per al servei “Oficina Municipal Campanya
Fruita 2004”.
36/04.- Autoritzant gual al garatge situat al C/ Canal, 18 per 2,5 metres linials.
37/04.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de TITULAR NO CONDUCTOR, amb el núm.
003/04.
38/04.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de TITULAR NO CONDUCTOR, amb el núm.
004/04.
Es dóna compte dels decrets esmentats.

3.- Ratificació de la sol·licitud d’una subvenció per al
servei “Oficina Municipal Campanya de la Fruita 2004”
Per completar l’expedient de referència, es proposa ratificar el següent acord:
“Atesa l’ordre de 28 de gener de 2002, per la què s’estableixen les bases per a
la concessió de subvencions per part del Dep. de Treball, en l’àmbit de
col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors
en atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.

Atesa la proximitat de la campanya de la fruita d’enguany i amb la finalitat de
donar continuïtat a aquest servei, s’acorda:
Primer: Sol·licitar una subvenció al Dep. de Treball, d’acord amb l’ordre de 9
de febrer de 2004 i llur conveni amb les corporacions locals, per a la
contractació d’un auxiliar administratiu a temps parcial per a la realització del
servei “Oficina Municipal de la Campanya de la Fruita 2004” durant tres mesos,
amb una retribució bruta de 707,03 euros mensuals.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Deleg. Territorial del Dep. de
Treball, als efectes oportuns”.
Sotmesa a votació, aquesta proposta queda ratificada per la unanimitat dels
regidors presents.

4.- Compte de Liquidació del Pressupost de la
Corporació Municipal de 2003, així com de llurs
organismes autònoms
Es dóna compte de la següent proposta:
“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 2003, de tot el qual se’n dóna compte al Ple.
“DECRET 44/04
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2003
Vista la liquidació del pressupost 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: 1.100.610,73
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys = Saldos de cobrament dubtós

604.457,03
642.691,78
6.127,17
152.665,25

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici: 1.348.707,22
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys:
Pagaments
realitzats
pendents
d’aplicació definitiva
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

348.183,08
36.742,72
967.423,56
3.642,14

323.527,49
62.487,93
12.943,07
75.431,00

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 152.665,25 euros:
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 2003.
Tercer: Donar compte al Ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que
se celebri.

Quart: Remetre la liquidació del pressupost de 2003 al Departament de
Governació a Lleida, i a la Delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 24 de maig de 2004

“DECRET 45/04
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS DE L’EXERCICI 2003
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis 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:
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

00,00
0
0
0
0

21.971,34
0
7.929,23
7.929,23

HE RESOLT,
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis
corresponent a l'exercici econòmic de 2003.
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
2003 al Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial
d'Hisenda.

Almacelles, 24 de maig de 2004

“DECRET 46/04
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORT DE L’EXERCICI 2003
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport 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
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva
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

0
0
0
0
0
2.552,32
2.173,50
0
378,82
0
110,43
0
-2.441,89
-2.441,89

HE RESOLT,
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports
corresponent a l'exercici econòmic de 2003.
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 2003 al Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial
d'Hisenda.
Almacelles, 24 de maig de 2004
“DECRET 47/04
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’INDESAL DE L’EXERCICI 2003
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
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys: Saldos de cobrament dubtós

3.606,07
3.606,07
0
0

7.212,14

Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació def.

0

Creditors Pendents de Pag. al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació

79,03
0
0
13,05

60,98

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

824,57
0
7.975,73
7.975,73

HE RESOLT
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost de l’Indesal corresponent a
l'exercici econòmic de 2003.

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 2003 al
Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 24 de maig de 2004 »
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

5.- Concertació d’una operació creditícia per a la
substitució total dels crèdits existents i per al crèdit
d’inversions de l’exercici de 2004
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que en el pressupost de l’exercici de 2004 es preveu, entre els recursos
que l’han de nodrir, la concertació d’un crèdit amb la finalitat de substitució total
dels crèdits existents i per al crèdit d’inversions de l’exercici de 2004.
Atès que d’acord amb el que disposa la Llei d’Hisendes Locals, en el seu article
49, les Corporacions Locals poden concertar operacions de crèdit a mig i llarg
termini per a finançar les seves inversions.
Atès que, donat el deute viu elevat que té l’Ajuntament, és aconsellable
substituir totalment els crèdits existents per un nou crèdit, a fi de millorar el
finançament i, al mateix temps, obtenir dos o tres anys de carència que ens
permeti mentrestant incrementar els ingressos per fer front a la càrrega
financera.
Vistos els informes de l’Interventor i el que disposa l’article 53 de la Llei 39/88
de 28 de desembre.
Es proposa als reunits:

Primer: Concertar amb l’entitat bancària seleccionada pel procediment
negociat sense publicitat un préstec a llarg termini per l’import de 2.839.570,91
euros, amb les condicions fixades en el plec de condicions.
Segon: Aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació on es
detallen les característiques de l’operació creditícia.
Tercer: Convocar als possibles licitadors a fi de que en un termini de 10 dies
presentin les seves ofertes.
Quart: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals que
es derivin de la concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es recaptin
en l’impost de béns immobles de naturalesa urbana i en l’impost d’activitats
econòmiques i el Fons Nacional de Cooperació Municipal.
Cinquè: Es faculta al Sr. Alcalde per a que, en cas de proposar-ho el Dep.
d’Economia i Finances de la Generalitat, pugui escindir en dues operacions
creditícies (substitució de crèdit total més crèdit d’inversions 2004) la única
operació que avui es proposa”.
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

6.- A) Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
01/04 d’incorporació dels romanents de crèdit de
l’exercici anterior. B) Modificació del Pressupost de la
Corporació 02/04 de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari finançat per nous ingressos
Es dóna compte de la següent proposta:
“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 51/04
A) Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 01/04
d’incorporació dels romanents de crèdit de l’exercici anterior
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 01/04 del vigent pressupost de
la Corporació per a 2004, 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
313-62206
Nova Excavacions SL (obra Residència Centre de dia)

IMPORT ROMANENT A
INCORPORAR
86.764

FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent de tresoreria afectat
Romanent líquid de tresoreria general
Nou ingrés crèdit

62.487’93
12.943’07
11.333,00

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

86.764,00

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 2004 »
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

B) Modificació del Pressupost de la Corporació 02/04 de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari finançat per 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
2/2004, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de suplements de crèdit i
crèdits extraordinaris finançats amb nous o majors ingressos recaptats, amb el
següent resum:

ESTAT D’INGRESSOS:
NOUS INGRESSOS RECAPTATS
PARTIDA
910.01

CONCEPTE

IMPORT
Crèdit a llarg termini

2.537.507,69

ESTAT DE DESPESES:
ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit)
PTDA

CONCEPTE

011

Amortitzacio BCL substitució

911.02

Suplements de
crèdit per majors
ingressos
2.101.155,30

011
313
432
442
511
511

913.03
622.06
601.03
625.00
601.00
630.00

Banc Santander substitució
Ampliació Residència
Remodelació Tossal Stes. Creus
Mobiliari urbà
Inversió infraestructura (rotonda)
Inversió reposició

TOTAL

53.652,39
24.000,00
60.000,00
300,00
31.400,00
3.000,00

2.273.507,69

Total despeses suplement de crèdit: 2.273.507,69

ESTAT DE DESPESES ( Crèdit extraordinariI)
PARTIDA
452
121
422

611.03
682.00
622.00

CONCEPTE
Remodelació piscina
Remodelació Oficines Mun.
Construcció Llar d’Infants
TOTAL CRÈDIT EXTRAORD.
TOTAL SUPL. CRÈDIT EXTRAORD.

Suplements de crèdit per
majors ingressos
24.000,00
120.000,00
120.000,00
264.000,00
2.537.507,69

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”.
A instància del portaveu del PSC, el Sr. Alcalde li exposa breument quines
seran les preferències que assenyalarà el Pla d’Obres i Serveis per determinar
les obres subvencionades en el quadrienni 2004-2007.
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

7.- Permuta d’un terreny de titularitat municipal per a
l’adquisició d’unes naus industrials i uns terrenys
situats al camí d’Alguaire
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atesa la necessitat de l’Ajuntament d’Almacelles de disposar d’un local adient i
capaç per tal de destinar-lo a magatzem i pòsit de material i estris de caire
municipal i de la Brigada d’Obres i Serveis d’aquest Ajuntament.
Atesa l’oferta efectuada pel Sr. Francisco Tomàs i Jaime, pel que fa a oferir a
aquest Ajuntament un solar amb unes naus industrials, ja en desús, situades al
Camí d’Alguaire que reuneixen les característiques adients per a la funció
abans esmentada, ja que tot i estar prop del nucli urbà de la població té unes
dimesions més que considerables i amb una inversió relativament mínima es
poden adequar les naus allí existents com a magatzems de tipus municipal.
Atès que l’Ajuntament d’Almacelles disposa d’un solar al carrer de Ponent, 5;
edificable i que es pot cedir en permuta com a pagament dels terrenys de
referència i les naus allí establertes.
Vistos els informes obrants en l’expedient i el que es disposa en l’article 43 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, es proposa als reunits el següent:
Primer: Realitzar una permuta entre la finca urbana a adquirir per l’Ajuntament
d’Almacelles i situada al Camí d’Alguaire, propietat del Sr. Francisco Tomàs i
Jaime i esposa, valorada en 90.150,00 euros per una finca, de titularitat
municipal, situada al carrer de Ponent, número 5 d’Almacelles, amb una
superfície de 360,43 m2, referència cadastral 66320-06, pertanyent a
l’Ajuntament en virtud d’una donació.
Descripció de la finca municipal a permutar:
“Finca municipal: parcel·la urbana situada al carrer de Ponent, núm. 5, de
superfície 360,43 m2 i de referència cadastral 66320-06”.
Descripció de la finca propietat del Sr. Francisco Tomàs i Jaime:

“Finca urbana dins sòl industrial, situada al Camí d’Alguaire, s/n, de superfície
cadastral 7.186,60 m2 i amb un local construit de 1.268. m2 i de referència
cadastral 7631602”.
Segon: Abonar, per part de l’Ajuntament d’Almacelles, la quantitat de 30.150
euros al Sr. Francisco Tomàs i Jaime, en concepte de compensació per la
diferència de preu entre la finca permutada i el valor taxat d’aquesta; així com
fer efectiu el pagament en els següents terminis: durant el 2005 la quantitat de
12.150 euros i durant el 2006 i 2007, 9.000 euros en cadascun dels exercicis.
Tercer: Comunicar aquest acord al Sr. Francisco Tomàs i Jaime i esposa, a fi
que acceptin les condicions de la permuta de referència.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde la formalització de la permuta en document
notarial, prèvia acceptació del Departament de Governació”.
Com a introducció a la proposta, el Sr. Alcalde considera que l’adquisició per
permuta suposa un preu de 18 euros per m2 i que inclou una edificació que es
podrà rehabilitar com a magatzem municipal. Al mateix temps es podrà emprar
l’edifici com a dipòsit de materials i eines que actualment ocupen espai en els
edificis de l’antic col·legi “Pitàgoras” i la casa de Cal Clara. Els terrenys del
voltant seran aptes per a l’emmagatzematge d’àrids, vehicles i altre material
anàleg.
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

8.- Venda per subhasta d’una parcel·la de titularitat
municipal situada a l’Av. del Baró d’Esponellà, 4 (antiga
bàscula municipal)
Es dóna compte de la següent proposta:

“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari, des del 31 de desembre de
1953, d’una parcel·la urbana que a continuació es detallarà, la cual havia estat
utilitzada per ubicar l’antiga Bàscula Municipal.
Atès que, actualment, i des de fa uns quinze anys el solar es troba buit, lliure de
l’ús públic esmentat anteriorment, essent la seva descripció física actual la
següent:
“Parcel·la urbana, situada en l’Av. del Baró d’Esponellà, 4; de configuració
rectangular i de superfície 124,50 m2; que confronta al nord amb el carrer del
Carme; a l’oest amb l’Av. del Baró d’Esponellà; al sud, amb la casa que té el
número 2 de l’Av. del Baró d’Esponellà i a l’est, amb el lateral de la casa que té
com a entrada principal la del carrer del Carme, 88. Ambdós edificacions veïnes
són propietat dels hereus de Lluís López Boix.
Dades cadastrals: parcel·la 01 de l’UTM 73308.”
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 en l’Av. del Baró d’Esponellà, segons consta en
l’informe de l’arquitecte municipal.
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 en el carrer del Carme, mentre sí ho fa en la
part que dóna a l’Av. del Baró d’Esponellà.
Atès que que l’article 76 de les esmentades normes permeten l’edificació amb
façana menor a 5 metres quan les parcel·les haguessin estat escripturades o
definides 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 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 en l’Av. del Baró d’Esponellà, 4; de configuració
rectangular i de superfície 124,50 m2; que confronta al nord amb el carrer del
Carme; a l’oest amb l’Av. del Baró d’Esponellà; al sud, amb la casa que té el
número 2 de l’Av. del Baró d’Esponellà i a l’est, amb el lateral de la casa que té
com a entrada principal la del carrer del Carme, 88. Ambdós edificacions veïnes
són propietat dels hereus de Lluís López Boix.
Dades cadastrals: parcel·la 01 de l’UTM 73308.”
Valoració inicial: La finca està valorada en ... euros, al cual 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”.
Els reunits aproven la proposta per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC,
IPA-FPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC; si bé cal fer constar
que, pel que fa al preu, haurà de ser objecte d’una posterior determinació
mitjançant peritatge de l’arquitecte municipal.

9.- Adjudicació al Sr. Josep Maria Pujol Puyane de la
finca que sortí a subhasta identificada amb el número
3, parcel·la 44, polígon 5, dins la partida de la Pleta
Major
Es dóna compte de la següent proposta:
“Celebrada la licitació de la subhasta d’uns lots de finques rústegues de
propietat municipal situades dins el terme municipal d’Almacelles, d’acord amb
el Plec de Clàusules Econòmico-administratives aprovat per acord del Ple de la
Corporació, de data 29 de gener de 2004, segons l’adjudicació provisional que
consta en l’acta d’obertura de pliques aixecada a tal fi i, atès que no s’ha
formulat cap reclamació, es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el
contracte de venda de la parcel·la que a continuació es dirà a l’únic postor que
s’ha presentat, en Josep Maria Pujol Puyane, ajustada al Plec de Clàusules
Econòmico-administratives, per un import de 3.325,00 euros.
DESCRIPCIÓ FINCA
“Parcel·la rústega, dins el terme municipal d’Almacelles. Terra campa situada a
la Partida de la Pleta Major, en el polígon 5, parcel·la 44 del Cadastre, d’una
superfície total de 11.434 m2 segons el Cadastre. Aquesta finca total és una
porció segregada de la finca registral 1.155, del Foli 44, Tom 8 d’Almacelles,
Inscripció 1a. i els seus termenejants són, al nord, amb parcel·les 41 i 46; al
sud, amb parcel·la 42; a l’oest, amb parcel·les 41 i 42 i a l’est, amb parcel·la 45
mitjançant camí.
La total finca registral era d’una cabuda de 35 Ha. 31 A. 95 Ca., termenejava a
l’est amb la finca de Manel Florensa i altres i a més, a més, amb una porció
segregada de 94 A. 42 Ca.; al sud, amb finques de Pau Molins i altres; a l’oest,
amb Emprius de Tamarit i carretera N-240 i al nord, amb finca d’Emili Pàmpols i
Boga de Tamarit.”

Segon: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i fer els tràmits que calguin per tal
que es pugui atorgar l’escriptura pública corresponent, finalitzant l’expedient de
la manera legalment prevista i dipositant l’import a la Caixa de la Corporació.
Tercer: Declarar deserta l’adjudicació de la resta de lots que van sortir a
licitació, per manca de licitadors.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament,
signi les escriptures corresponents davant el Notari”.
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

10.- Modificació de les Normes Subsidiàries i de
Planejament, Pla Parcial i reparcel·lació del sector
industrial conegut com a “Pla de les Vinyes”
Es dóna compte de la següent proposta:
“A.- Aprovació incial de la modificació de NNSS de planejament en sòl
industrial en la zona coneguda com a Pla de les vinyes.
Atesa la conveniència de fixar l’ordenació urbanística i l’àmbit dins del qual es
vol portar a terme la reclassificació de sòl no urbanitzable que passarà a ser sòl
urbanitzable, delimitat industrial, en la zona de referència.
Atès que en un Ple anterior es va presentar una proposta que afectava a un
àmbit mes reduït.
Atès que aquesta proposta ha estat redactada per permetre la seva activitat
pròpia en aquest sector que, facilitarà la nova instal·lació d’indústries de la vila i
d’altres llocs.
Atès que mitjançant l’esmentada modificació puntual de les Normes
Subsidiàries es reordena el sector de referència en funció de les necessitats

urbanístiques actuals, que han variat respecte a l’any 1982, d’aprovació de les
Normes Subsidiàries de Planejament vigents, i que ara precisa l’ampliació d’un
sòl industrial que es vol executar de forma immediata.
Atès que, en aquest mateix Ple, es presenta simultàniament l’expedient
d’aprovació inicial del Pla Parcial que desenvoluparà la modificació de les
NNSS que ara s’estan aprovant.
Atès que no existeix cap altre sector en la vila de caràcter industrial, donat que
el del Pla de la Creu ja es troba completament ocupat per l’edificació.
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 inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries
de Planejament que classifica com a sòl urbanitzable, delimitat industrial, una
zona situada en la zona coneguda com a “Pla de les Vinyes”, d’una superfície
de 77.484,50 m2, situats a l’est del municipi, recollida en el document tècnic, per
l’arquitecte Miquel Angel Soriano-Montagut i Marcos, de data maig de 2004.
Segon: Exposar l’expedient al públic pel termini de 30 dies, a fi de permetre la
presentació de les al·legacions adients .
B.- Aprovació inicial del Pla Parcial Industrial del “Pla de les Vinyes”
Vist el projecte del Pla Parcial urbanístic i industrial del “Pla de les Vinyes”, de
data maig de 2004, que desenvolupa les NNSS de Planejament, en tràmit de
modificació.
Atès que el Pla Parcial de referència inclou sòl no urbanitzable, assenyalat com
a 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.

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 inicialment el Projecte de Pla Parcial urbanístic i industrial,
situat en la part est de la població, redactat per l’Ajuntament i per
l’arquitecteMiquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos, amb data maig de 2004.
Segon: Exposar l’expedient al públic per un termini de 30 dies a fi de permetre
la presentació de les al·legacions que es considerin pertinents”.
Es dóna compte d’ambdues propostes, “A” i “B”, les quals un cop sotmeses a
votació, són aprovades amb el resultat de nou vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, IPA-FPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.
El portaveu del PSC motiva la seva abstenció en el retard amb el què s’ha
produit la tramesa de les propostes.

11.- Modificació de les NNSS de Planejament i del Pla
Parcial urbanístic i industrial situats en el camí de la
Saira, a instància de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”, SCCL
Es dóna compte de la següent proposta:
“A.- MODIFICACIÓ DE NNSS EN L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
INDUSTRIAL SITUAT EN EL CAMÍ DE LA SAIRA, A INSTÀNCIA DE LA
COOPERATIVA DEL CAMP “L’ALMACELLENSE”:
Atès que per acord del Ple, de data 27 de desembre de 2002, es va aprovar el
Pla Parcial referenciat, segons document tècnic de data octubre de 2002.
Atès que, en data 9 de febrer de 2004, la Cooperativa “L’Almacellense”, SCCL
ha presentat en aquest Ajuntament nou document tècnic modificant el
document de modificació de NNSS de Planejament en sòl industrial, a instància

de la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”, anteriorment esmentat, de data
gener de 2004 en el què es proposa una nova distribució de la zonificació,
afectant a l’excés i espai lliure públic.
Atès l’informe tècnic obrant en l’expedient, segons el qual cal entendre que no
es tracta d’una modificació substancial i que tan sols afecta a un sol propietari.
Vist el 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, darrerament substituits pel Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de l’esmentada llei, es
proposa:
Primer: Aprovar provisionalment el projecte de modificació de NNSS de
Planejament en sòl industrial, a instància de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”, de data gener de 2004, situat en la cruïlla del Camí d’Alguaire
amb el de la Saira, presentat per la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”,
SCCL.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanimse per a la seva
aprovació definitiva.
B.- PLA PARCIAL INDUSTRIAL:
Atès que per acord del Ple, de data 27 de desembre de 2002, es va aprovar el
Pla Parcial referenciat, segons document tècnic de data octubre de 2002.
Atès que, en data 9 de febrer de 2004, la Cooperativa “L’Almacellense”, SCCL
ha presentat en aquest Ajuntament nou document tècnic modificant el Pla
Parcial, anteriorment esmentat, de data gener de 2004 en el què es proposava
una nova distribució de la zonificació, afectant a l’excés i espai lliure públic.
Atès l’informe tècnic obrant en l’expedient, segons el qual cal entendre que no
es tracta d’una modificació substancial i que tan sols afecta a un sol propietari.
Vist el 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, darrerament substituits pel Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de l’esmentada llei, es
proposa:
Primer: Aprovar provisionalment el projecte de Pla Parcial urbanístic industrial
modificat, de data gener de 2004, situat en la cruïlla del Camí d’Alguaire amb el
de la Saira, presentat per la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”, SCCL.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanimse per a la seva
aprovació definitiva”.
Sotmesa a votació, les propostes “A” i “B” són aprovades per unanimitat.
El regidor d’Urbanisme, el Sr. Josep Maria Doblas, fa constar la necessitat de
que es presenti el projecte de reparcel·lació i d’urbanització de la zona, a fi de
poder gestionar el sector de referència. El Secretari de la Corporació afegeix
que, per part de la Cooperativa del Camp, havia adquirit el compromís de
presentar en aquest Ple ambdós documents, si bé encara no s’han rebut.

12.- Ratificació de la convocatòria per a les indústries
ja existents que estiguin interessades en adquirir
terrenys en la zona industrial del “Pla de les Vinyes”
Per completar l’expedient de referència, es proposa ratificar el següent acord,
aprovat en el seu dia per la Junta de Govern, de data 3 de maig de 2004:
“Per unanimitat s’acorda aprovar la convocatòria per a industrials interessats
en adquirir terrenys a la zona industrial del Pla de les Vinyes i les seves bases
corresponents amb la finalitat de permetre l’ampliació d’indústries existents
mitjançant permuta de finques propietat dels industrials, situades en zones de
difícil gestió o urbanització. Aquesta convocatòria haurà de ser ratificada pel
Ple”.
El Sr. Alcalde exposa que en el Pla Parcial del “Pla de les Vinyes”, l’Ajuntament
disposarà d’uns 10.000 m2 de parcel·les industrials edificables. Assenyala
també que, amb la finalitat que els industrials que disposen de parcel·les en el

sector industrial de “L’Era del Comte”, d’iniciativa privada i que es troba en
situació de bloqueig pel que fa a la seva urbanització, mitjançant aquesta
convocatòria tindran l’opció de permutar les seves parcel·les amb les que
disposa l’Ajuntament en el “Pla de les Vinyes” i així permetre la seva immediata
industrialització. Finalment el Sr. Alcalde manifesta que ja hi ha hagut una
indústria local que ha expressat la seva voluntat d’acollir-se a la permuta per
ampliar així les seves instal·lacions. Assenyala, també, que la resta de
parcel·les municipals edificables s’oferiran a la vanda en pública subhasta tan
bon punt s’hagi redactat el projecte de reparcel·lació que es rebrà en breu.
La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.
El portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, manifesta que l’abstenció del seu
grup ve determinada en la manca de claretat de l’operació que es proposa.

13.- Revisió de l’acord d’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació del Pla Parcial “Camí de
Sucs”
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 43/03, de 20 de maig, es va resoldre
aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del SAU “Camí de Sucs”,
procedint-se a les notificacions personals i publicacions reglamentàries.
Atès que en data 26 de juny de 2003, i per correu administratiu, el Sr. Manuel
Roca Vendrell va interposar recurs de reposició contra l’esmentat Decret
d’Alcaldia 43/03, en el qual al·legà la seva disconformitat amb el contingut del
Projecte de Reparcel·lació pel que fa a la valoració d’un magatzem propietat del
recurrent.
Atès que en data 4 de juliol de 2003, i també per correu administratiu, el Sr.
Josep Albin Bañeres va interposar recurs de reposició contra l’esmentat Decret
d’Alcaldia 43/03 en el qual sol·licità es revoqui i es deixi sense efecte l’esmentat

Projecte de Reparcel·lació, tot al·legant la nul·litat del Pla Parcial “Camí de
Sucs”, la infracció del procediment legalment previst en la tramitació de la
reparcel·lació; i la inviabilitat econòmica del projecte de reparcel·lació.
Atès que els recursos de reposició presentats són admissibles doncs s’han
interposat dintre del termini expressat en les notificacions efectuades i dintre
del termini comptat des de la darrera publicació de l’acord d’aprovació
definitiva.
Atès que pel que fa al recurs interposat pel Sr. Josep Albin Banyeres no pot
estimar-se l’al·legació basada en la nul·litat del Pla Parcial “Camí de Sucs”
doncs no consta que el Conseller de Política Territorial hagi estimat el recurs
d’alçada deduït contra l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentat Pla Parcial,
per la qual cosa cal presumir la legalitat de l’esmentat instrument de
planejament en tant i en quant no es produeixi la seva anul·lació en via
administrativa o judicial o es produeixi la seva derogació per l’adveniment d’un
altre instrument de planejament d’igual nivell o superior que el modifiqui.
Atès que tampoc pot estimar-se l’al·legació d’infracció del procediment
legalment establert per a la tramitació del projecte, doncs en aquest punt, el
recurrent reitera els seus arguments ja vessats en el tràmit d’informació pública
i que foren desestimats segons els informes jurídics que ja consten incorporats
a l’expedient i que es donen per reproduïts.
Atès que pel que fa a l’al·legació de manca de viabilitat econòmica del Projecte
de Reparcel·lació aprovat, per informe de 30 de juliol de 2003 l’Arquitecte
municipal ha posat de manifest que la urbanització dels terrenys per a cessions
obligatòries imposades en el Sector condicionaven greument la viabilitat
econòmica de l’actuació tot considerant l’aprofitament privat que atribueix el Pla
Parcial en relació als costos d’urbanització previstos en el Projecte de
Reparcel·lació.
Atès que l’article 167 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, aplicable al
desenvolupament del Sector “Camí de Sucs” en raó del moment de l’inici de
l’expedient reparcel·latori, estableix que els polígons es delimitaran tot
considerant que puguin assumir la càrrega econòmica que es deriva de la
urbanització dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.

Atès que segons els informes dels tècnics municipals, el Projecte de
Reparcel·lació del SAU “Camí de Sucs” aprovat definitivament no assegura la
seva viabilitat econòmica en la seva actual configuració i contingut.
Atès que l’estimació d’aquest motiu d’impugnació del recurs de reposició deduït
pel Sr. Albin Banyeres, i que implica la revocació total del Decret d’Alcaldia
43/03, de 20 de maig, fa innecessari entrar a considerar els motius de recurs
adduïts pel Sr. Manel Roca Vendrell.
Atès que consta a l’expedient que s’ha donat audiència a la resta dels
propietaris de l’àmbit per tal que es manifestin envers la possibilitat que es
modifiqui l’àmbit del Sector “Camí de Sucs” i es tramiti un nou Projecte de
Reparcel·lació, havent-se manifestat onze propietaris favorables a aquesta
modificació i dos en contra, no havent expressat opinió la resta.
Per tot això exposat, es proposa als reunits el següent:
Primer: Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Albin Banyeres
en data 4 de juliol de 2003 i, en conseqüència, deixar sense efecte el Decret
d’Alcaldia 43/2003, de 20 de maig, pel qual s’aprovà definitivament el Projecte
de Reparcel·lació del SAU “Camí de Sucs”.
Segon: Notificar-ho a tots els interessats de l’expedient”.
El regidor d’Urbanisme, el Sr. Josep Maria Doblas, exposa que com a
conseqüència de la reducció de l’àmbit d’aquest Pla Parcial realitzada per
l’antic Equip de Govern i donada l’existència d’edificacions afectades, les
cessions fixades pel Pla eren molt elevades i les despeses d’urbanització fan
inviable econòmicament la gestió d’aquesta reparcel·lació tal com consta en els
informes obrants en l’expedient. Afegeix que caldrà refer aquest àmbit a través
del POUM, actualment en tràmit de redacció, a fi que el repartiment de
beneficis i càrregues sigui el més equitatiu possible.
El portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, pregunta si això endarrerirà la
possibilitat de construir per part dels propietaris, assenyalant el regidor
d’Urbanisme que caldrà atendre la tramitació del nou Pla d’Ordenació Urbana
Municipal.

La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

14.- Conveni de col·laboració entre l’Agència estatal
d’Administració Tributària i l’Ajuntament d’Almacelles
en matèria d’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats
locals
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que l’Agència Tributària ha ofert a l’Ajuntament la signatura de diferents
convenis per tal d’agilitzar les gestions en la recaptació d’impostos i en la
facilitació d’informació recíproca entre ambdues administracions, aprofitant els
serveis telemàtics.
Vist l’article 55 de la Llei de Bases de Règim Local, que permeten la signatura
de convenis interadministratius, a fi de gestionar els interessos dels ciutadans,
es proposa als reunits el següent:
Primer: Adherir-se plenament als convenis següents proposats per l’Agència
Tributària:
1. Conveni signat entre l’AEAT i la FEMP, en matèria de subministrament
d’informació de caire tributari entre les administracions i entitats locals.
2. Conveni signat entre l’AEAT i la FEMP, en matèria de presentació
telemàtica de les declaracions i comunicacions de l’IRPF, en
representació de tercers.
3. Conveni signat entre l’AEAT i la FEMP, en matèria d’intercanvi
d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptadora de les
entitats locals.
No obstant, el Ple acordarà el que cregui més adient”.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

15.- Creació d’una societat mercantil de responsabilitat
limitada amb capital íntegrament municipal per a la
gestió i eficàcia dels serveis i actuacions municipals
Es dóna compte de la següent proposta:
“Amb la finalitat de millorar la gestió i eficàcia d’alguns serveis municipals i
actuacions que ha de realitzar l’Ajuntament en un futur, i a més, reduir les
despeses d’aquests, sempre en benefici dels ciutadans, es creu necessari
constituir una societat mercantil de responsabilitat limitada amb capital
íntegrament municipal.
Considerant que els serveis i actuacions a realitzar per la societat, que en el
seu moment es determinaran, tindran un millor tractament tributari
especialment pel que fa a l’IVA.
Per una altra banda, l’aplicació de les normes de dret laboral, mercantil i civil a
les societats en igualtat de condicions a l’empresa privada, ens fa pensar que
es podrà obtenir una major eficàcia i millor gestió de l’activitat econòmica a
desenvolupar respecte a la situació actual on l’activitat es regeix per normes de
dret administratiu.
Seran òrgans d’administració de la Societat, la Junta General que serà
assumida pel Ple de la Corporació, el Consell d’Administració, presidit per
l’alcalde i la gerència.
El personal serà contractat en règim laboral, inclòs el Gerent.
L’Ajuntament adscriurà a la societat els béns i mitjans materials per a llur
funcionament.
Per tot això exposat, es proposa als reunits el següent:

Primer: Iniciar les gestions per a constituir una societat mercantil de
responsabilitat limitada amb capital íntegrament municipal.
El regidor, en Francesc Bisart, i el regidor d’Hisenda Josep Ramon Olivart,
exposen els motius de la creació de la societat que vedeterminada per l’estalvi
fiscal i per l’agilització en la gestió d’un seguit de serveis, assenyalant que es
faran d’una forma totalment transparent i participativa. El regidor portaveu del
PSC, en Francesc Torres, diu que el seu grup votarà afirmativament si s’acorda
la seva participació en el Consell d’Administració de l’esmentada societat. El Sr.
Alcalde considera que no és el moment de pronunciar-se sobre aquesta
qüestió, en atenció a que l’acord que es pren és únicament el d’iniciar els
tràmits per a la creació de la societat. El Sr. Alcalde demana, doncs, als
regidors de l’oposició que atorguin un vot de confiança a l’actual Equip de
Govern, que pretén dur a terme aquesta societat d’una forma clara i plenament
participativa.

La proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU,
ERC, IPA-FPM i AIA, i quatre vots en contra dels regidors del PSC.
El portaveu del PSC, en Francesc Torres, es reitera en la seva petició de
sol·licitar que prengui part en el Consell d’Administració d’aquesta societat, fet
pel qual ha votat en contra, donada la negativa a la sol·licitud presentada pel
seu grup.

16.- Compte de la prova de la posada en funcionament
d’un bus urbà
Es dóna compte de la posada en funcionament, a títol de prova, del servei de
bus urbà durant els dijous del mes de maig en un primer moment, d’acord amb
el trajecte grafiat en l’expedient.
El Sr. Alcalde informa, també, que els principals supermercats de la zona
col·laboraran amb aportacions voluntàries de 100 euros per establiment, a fi
que realitzin aturades prop d’aquests comerços.
La diferència de despeses i ingressos serà al voltant de 100 euros.

El preu que es cobrarà als viatgers és a raó de 0,30 euros per persona i
trajecte.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri més adient respecte a la creació
definitiva d’aquest servei municipal.
Acte seguit, el Sr. Alcalde detalla el nombre de viatgers que han utilitzat aquest
bus durant el període de proves, que constata l’increment creixent i sostingut
del nombre d’usuaris a mesura que la ciutadania ha anat coneixent aquest
servei durant els quatre dijous del mes de maig que ha anat funcionant.
Els regidors es donen per assabentats.

A continuació, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia com a assumptes
d’urgència, les quatre mocions que a continuació es detallen:

A.- Moció a favor que s’obtingui el domini “.CAT” a
través d’Internet
Moció que presenta l’Equip de Govern al Ple d’aquesta Corporació:
“Actualment el fenomen de la globalització pot provocar una pèrdua de valors i
sentiments de pertinença a una cultura i una identitat nacional.
Però la meteixa globalització, i en aquest cas, a través de les noves
tecnologies, pot funcionar beneficiant l’ús i extensió d’una llengua, fomentant la
diversitat cultural i la sostenibilitat lingüística com a patrimonis que hem de
llegar a les futures generacions. En aquest cas, les noves tecnologies poden
afavorir i reforçar l’utilització del català, tot enfortint el sentiment de pertinença
nacional.
La consecució d’un domini propi de primer nivell d’Internet (TLD) ha estat des
de fa anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la

mesura que Internet influeix cada cop més en l’activitat econòmica, social i
cultural de tots els col·lectius humans, es fa evident la necessitat que la nostra
llengua i la comunitat humana que l’empra tinguin una presència pròpia a la
xarxa. I que aquesta presència sigui fàcilment identificable.
Davant d’aquestes consideracions l’Associació PuntCat formada per entitats
que volen ser una associació representativa de la societat civil catalana, donat
que la llengua i la cultura catalanes són una comunitat que vol ser identificada a
internet amb domini propi, va presentar el 16 de març de 2004 a la ICANN
(Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) la candidatura per
obtenir el domini “.CAT”
S’ha entrat en una fase decisiva per tal d’aconseguir el domini “.CAT”. La
ICANN ja ha començat el període de consultes i avaluació dels seus dominis
genèrics patrocinats que se li han presentat, entre el quals hi ha el domini
“.CAT”
Sota el domini “.CAT” s’hi podran registrar els dominis d’aquelles entitats,
empreses i persones que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al
foment de la cultura catalana.
Ara només cal que aquesta candidatura compti amb el suport de la major part
de la societat catalana, ja sigui a través d’entitats, empreses, particulars, etc., ja
que per la ICANN és molt important que una candidatura rebi un ampli suport
per tal que la pugui acceptar.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Que el Ple d’aquesta Corporació s’adhereix a la campanya “.CAT” per
tal de promoure l’extensió de la llengua i cultura catalana a través d’Internet.
Segon: Iniciar una campanya perquè des del propi Ajuntament s’informi als
ciutadans de l’existència d’aquesta campanya per tal d’aconseguir el major
nombre d’adhesions.

Tercer: Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació PuntCat.
Almacelles, 18 de maig de 2004”
La moció és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

B.- Moció a favor del reconeixement i oficialitat del
català en la UE
Moció que presenta l’equip de govern al Ple d'aquesta Corporació:
“La llengua catalana és un tret social que ens diferencia de la majoria de països
que ens envolten tot i que la llengua i la cultura catalana, tenen un àmbit
d'influència més gran.
La projecció de Catalunya a l'exterior ha de passar per la difusió cultural i pel
reconeixement de la nostra identitat lingüística.
La llengua catalana és un dels deu idiomes més parlats a la Unió Europea, per
aquest fet, i per no ser una llengua minoritària, continuem reclamant l'oficialitat
del català dins la UE.
Dins la presidència de torn irlandesa de la UE, i durant els treballs de redacció
de la futura Constitució europea, des del govern de l'Estat, i després de les
constants reclamacions des del Parlament de Catalunya i des dels Congrés
dels Diputats per part dels representants catalans, s'ha pressionat per
aconseguir l'oficialitat del català.
Aquest petit pas, és l'inici del què ha de ser el futur reconeixement del català a
la UE, però tan sols l'inici, ja que no és suficient acceptar una traducció al
català de la futura Constitució europea, perquè aquest fet no reflecteix la
situació real de la llengua i la cultura catalanes dins del marc europeu.

El català és una llengua i per tant el reconeixement ha de ser ple i absolut. No
existeixen llengües de primera o de segona, sinó que totes són europees, i per
això el català ha de tenir el mateix tractament que la resta de llengües de la UE.
A més a més, però, de reclamar l'oficialitat del català a la UE, també és
necessari que tant el català com les altres llengües oficials de l'Estat puguin ser
utilitzades tant al Senat com al Congrés dels Diputats. Els ciutadans catalans,
valencians, balears, gallecs i bascos, tenen el mateix dret d'adreçar-se en la
seva llengua tant a les institucions espanyoles com també a les de Brussel·les.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Reclamar al govern de l'Estat que continuï pressionant perquè el
català i les altres llengües de l'Estat rebin l'oficialitat de la UE.
Segon: Sol·licitar al Consell de la Unió Europea la incorporació del català,
l'euskera i el gallec en el règim lingüístic de la Unió Europea amb el consegüent
reconeixement de la seva oficialitat.
Tercer: Instar al govern de l'Estat que utilitzi el català, l'euskera i el gallec tant
al Congrés dels Diputats com al Senat perquè és molt difícil aconseguir
l'oficialitat del català a la UE si, abans, no s'utilitza a l'Estat.
Quart: Demanar al Govern de la Generalitat que continuï treballant per
l'expansió de la llengua i cultura catalanes per millorar la projecció de
Catalunya a l'exterior.
Cinquè: Fer extensible al municipalisme català la constant reivindicació de
l'oficialitat del català a la Unió Europea, ja que al mes de juny es tanca
definitivament el procés per determinar quines llengües recull la carta magna
que unirà políticament els països de la UE.
Almacelles, 18 de maig de 2004”

La moció és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

C.- Moció a favor del reconeixement de les
administracions locals en aquests darrers 25 anys i
sol·licitar una millora en llur finançament
Moció que presenta l’equip de govern al Ple d'aquesta Corporació:
“Els ajuntaments catalans han cobert el seu primer quart de segle en
democràcia des de que el 3 d'abril de 1979 es van celebrar les primeres
eleccions municipals després de la dictadura, sent el 19 d'abril del mateix any
quan es van constituir per primera vegada els municipis.
Al llarg d'aquest període els ajuntaments han treballat de manera important pel
desenvolupament municipal i nacional, i gràcies a la seva constant tasca han
permès una progressió en tots els aspectes del món local, influint d'aquesta
manera en l'àmbit nacional.
Aquells que fa un quart de segle van posar-se a la disposició dels seus
convilatans perquè democràticament fossin escollits per gestionar el municipi,
aquells que van decidir formar part de l'engranatge polític del que s'anomenaria
la transició, totes aquelles persones mereixen un reconeixement, com també el
mereixen, totes aquelles persones que al llarg d'aquest 25 anys han treballat
per la consolidació dels ajuntaments.
Per aquest motiu, durant el mes d'abril se celebraran diferents actes per
commemorar aquest fet però també per destacar l'important avenç que han
experimentat els municipis catalans.
La tasca no ha estat senzilla, però el govern de la Generalitat i tots els
municipis de Catalunya han treballat per consolidar la democràcia i les seves
institucions i per avançar i fer progressar Catalunya. La dotació en
equipaments, infrastructures, la capacitat de promoció municipal ha crescut de
manera notòria tot i que encara hi ha molta feina a fer. En la realitat del segle
XXI s'obren nous reptes pel municipalisme i caldrà treballar per assolir-los.

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Mostrar el reconeixement de l'Ajuntament d’Almacelles a la tasca
realitzada pels diferents equips de govern que al llarg d'aquests 25 anys han
portar a terme la difícil tasca de desenvolupament del món municipal.
Segon: Que la composició d'aquest ple es comprometi a treballar per
continuar millorant el món local per tal de que respongui a les necessitats reals
dels ciutadans.
Tercer: Demanar al nou govern de l'Estat un nou finançament per Catalunya
que permeti als municipis adaptar-se a la nova situació i que al mateix temps,
aquests, puguin fer front a les noves demandes socials.
Quart: Demanar al nou govern de l'Estat l’aprovació del Nou Estatut, redactat
per la Generalitat de Catalunya, que permeti, entre altres, un augment de les
competències tant per part del govern de la Generalitat com pels ajuntaments,
ja que l'actual sistema de distribució de les competències ha quedat obsolet i
no respon al model actual de gestió i funcionament.
Almacelles, 18 de maig de 2004”
La moció és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.

D.- Moció a favor del petit comerç i del derogament de
la llei de liberalització d’horaris comercials
Moció que presenta l’equip de govern al Ple d'aquesta Corporació:
“Actualment un dels sectors d'activitat que s'ha vist més afectat per les
transformacions estructurals que s'han produït, ha estat el sector del comerç.

A Catalunya, coexisteixen dos tipus de distribució comercial. Per un costat
trobem el que està composat per les grans superfícies comercials, i per un altre
costat, el model de comerç propi integrat en el teixit urbà de les poblacions,
constituint un element de dinamisme econòmic i social, vertebrant pobles i
ciutats. Un model que contribueix de forma creixent a l'ocupació i que en gran
part està constituït, majoritàriament per iniciatives de petites i mitjanes
empreses, sovint de caràcter local i familiar.
Si bé el primer model de distribució, el de les grans superfícies, atreu un volum
important de gent sobretot a les afores de les grans concentracions urbanes, el
segon model, el del petit i mitjà comerç, és el qui alimenta els centres històrics
dels pobles i ciutats, convertint-se així en una eina de dinamització per aquests
centres urbans.
El comerç tradicional és important, com també ho és el de les grans
superfícies, perquè ambdós són eixos econòmics bàsics per a qualsevol
municipi. És per aquest motiu que cal cercar els equilibris convenients entre els
interessos de les grans superfícies i els interessos dels petits i mitjans
comerços, equilibri que passa necessàriament, entre d'altres aspectes, per una
adequada regulació dels horaris comercials.
El Ple del Parlament de Catalunya en sessió del dia 7 d'abril de 2004 va
aprovar una Moció sobre horaris comercials, presentada per CIU, que va rebre
el suport de tots els Grups Parlamentaris en excepció del PP, on es va decidir
emprendre les mesures necessàries per seguir potenciant el sector del comerç.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Demanar al Ple d'aquesta corporació que sol·liciti al Govern de la
Generalitat l'entrada en vigor de la Llei d'horaris comercials, i que contempli el
retorn al marc horari de 72 hores setmanals i de 8 festius d'obertura a l'any, el
reconeixement dels règims especials i la limitació dels formats acollits a llibertat
horària.

Segon: Demanar al Govern de la Generalitat que posi en marxa una
campanya de divulgació, amb voluntat política i pedagògica, per tal de
sensibilitzar als ciutadans de Catalunya sobre els horaris comercials, posant
l'èmfasi en la voluntat de garantir als consumidors uns horaris comercials
amplis però ordenats, que no coartin la seva llibertat.
Tercer: Sol·licitar al Govern de l'Estat que deixi sense efecte la total
liberalització d'horaris comercials que podria entrar en vigor l'1 de gener de
2005, i defensar les competències en matèria d'ordenació comercial per la
Generalitat de Catalunya.
Almacelles, 18 de maig de 2004”
La moció és aprovada per nou vots a favor dels regidors de CiU, ERC, IPAFPM i AIA, i quatre abstencions dels regidors del PSC.
El secretari informa que l’ordenança fiscal núm. 26, en la què es regula el preu
dels abonament pels serveis de Cases de Banys, dutxes i piscines; es va
acordar un augment del 3%, cosa que s’ha vist reflectit correctament pel que fa
als preus dels abonaments en els períodes de deu sessions, si bé en la resta hi
ha hagut una errada en la publicació, en la què no es va comptabilitzar
correctament aquest percentatge. Els reunits, per unanimitat, ratifiquen que
s’apliqui l’increment del 3% sobre el preu de l’exercici anterior, tal com s’acordà
en el seu moment.

17.- Precs i preguntes
El regidor del PSC prega poder examinar la relació de les hores extraordinàries
dutes a terme pels treballadors de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde manifesta que se
li assenyalarà dia i hora per poder fer-ho.
El portaveu del PSC demana també que es col·loqui el quadre institucional del
nou president de la Generalitat de Catalunya a la Sala de Plens i en l’Alcaldia,
tal com es preceptiu. El Sr. Alcalde manifesta que es col·locarà en breu a la
Sala de Plens, ja que acaba de ser-li enviat en aquests dies. També manifesta
que no és obligat de penjar-lo en l’Alcaldia, atès que no és obligatori.

A continuació, el mateix regidor del PSC, demana que els carrers de l’entorn
del Parc de l’Aigua s’urbanitzin amb urgència i, especialment, que es repari un
sot situat en la cruïlla del carrer de Joan Maragall i Mossèn Cinto Verdaguer. El
regidor d’Obres i Serveis exposa que s’estan duent a terme les tasques de
soteig en aquesta zona.
El regidor del PSC, el Sr. Francesc Torres, pregunta per què l’Ajuntament no va
recolzar un projecte de geriàtric presentat el 30 de juliol de 2003 en aquestes
Oficines municipals. El Sr. Alcalde contesta que no hi va haver cap projecte
presentat i detalla les converses mantingudes amb el sol·licitant. Aclareix el Sr.
Alcalde que el que proposava el sol·licitant en qüestió era la constitució d’una
fundació en la què s’hi hauria d’incloure l’Ajuntament, cosa que no va ser
possible en aquell moment. El regidor portaveu del PSC exposa també, la
relació que ha tingut personalment amb el possible titular d’aquest geriàtric, en
una entrevista que va tenir amb ell, i posa en coneixement dels reunits un
document signat per arquitecte en el què es disposa un registre d’entrada de
documents en aquest Ajuntament. El sol·licitant es mostrà queixós de
l’Ajuntament en considerar que s’havia permés que se li copiessin el seu
projecte i iniciativa.
El Sr. Alcalde, novament, posa en clar que no existeix cap projecte presentat
per l’entitat Venso que, únicament, ha enderrocat l’antic edifici allí existent de
l’EFA “El Pla”, i que –per tant- no hi ha lloc a les imputacions de plagi que
aquest sol·licitant posa de manifest.
També pregunta el portaveu del PSC, per quin motiu els regidors d’ERC i IPAFPM varen abandonar la darrera Junta de Govern. La regidora d’ERC, la Sra.
Montserrat Torres, adueix que, al seu criteri, calia poder dialogar més la
proposta en qüestió entre els membres de l’Equip de Govern i no considerava
necessari entrar en votació.
El portaveu del PSC pregunta també quin és el motiu de la manca de
funcionament de les fonts i basses del Parc de l’Aigua. El regidor d’Obres i
Serveis, Sr. Josep Gòdia, exposa que la seva construcció fou defectuosa i que
existeix una empresa subcontractada per l’adjudicatari que les està reparant.

En relació a l’existència de transeünts en la zona del Parc de l’Aigua que es
varen instal·lar en aquell indret, el regidor del PSC sol·licita que se li donin les
explicacions pertinents a les actuacions que es van dur a terme per solventar
aquest problema. El regidor d’Obres i Serveis li contesta que se’ls va convidar a
cercar un altre indret per instal·lar-s’hi.
El portaveu del PSC pregunta què ha passat amb la col·locació d’una bandera
estel·lada dalt del Vilot. El regidor d’Obres i Serveis manifesta que ja s’ha
procedit a la seva substitució per la senyera que hi havia des de sempre.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,15 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde
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