Sr. / Sra.,
Per la present, i d’acord amb l’establert en l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 80 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es
convoca, d’acord amb la resolució de l’Alcalde, de data 21 de juny de 2002, a
vostè per assistir a la sessió extraordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL
ORDINARI d’aquest Ajuntament en primera convocatòria del dia 27 de juny de
2002 a les 13 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en
l’Ordre del Dia que s’inclou a continuació.
Es recorda a vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en
l’Ordre del Dia, es troba a la seva disposició des de la data d’aquesta
Convocatòria.
En el supòsit de no poder concòrrer a la present sessió per causa justificada,
haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 25 d’abril de 2002.
2.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 2, de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari per generació d’ingressos.
3.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 3, de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit fent ús del Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior.
4.- Acceptació de la subvenció del Dep. d’Ensenyament referent al Parvulari municipal
VENSI.
5.- Aprovació del Reglament sobre Tinença d’Animals de Companyia i creació del
Registre Censal d’aquest tipus d’animals.
6.- Contractació per procediment obert i concurs de l’obra d’urbanització (fase B) que
comprèn els carrers de Nostra Sra. de Montserrat (tram comprès entre els carrers del
Segrià i Noguera), carrer de la Noguera (tram comprès entre els carrers de Nostra Sra.
de Montserrat i de Joaquín García Morato), carrer de Sant Jordi (tram comprès entre
els carrers del Segrià i de la Noguera) i carrer del Segrià (tram comprès entre els
carrers de Sant Jordi i de Joaquín García Morato).
7.- Contractació per procediment obert i per concurs de l’obra d’urbanització (fase C)
que comprèn els carrers de Joaquín García Morato (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i límit de sòl urbà), el carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de
Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), el carrer de la Bassa del Pou (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), i el carrer del Segrià
(tram comprès entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire).
8.- Aprovació inicial del projecte complementari de reparcel·lació econòmica del sector
conegut com a “Cap de Rambla” (determinació de quotes d’urbanització) -carrers de
Joaquín García Morato (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i límit de sòl

urbà), el carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Joaquín García Morato
i el carrer d’Alguaire), el carrer de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i el límit de sòl urbà), i el carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de
Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire)-.
9.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment per
l’obra d’urbanització del carrer de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès entre
el carrer del Segrià i carrer de la Noguera).
10.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment per
l’obra d’urbanització del carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Ntra.
Sra. de Montserrat i carrer de Sant Jordi).
11.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment per
l’obra d’urbanització del carrer de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la
Noguera i el carrer del Segrià).
12.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment per
l’obra d’urbanització del carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant Jordi i
el de Joaquín García Morato).
13.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment per
l’obra d’urbanització del carrer de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i el carrer del Segrià).
14.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment per
l’obra d’urbanització del carrer de Joaquín García Morato (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià).
15.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i de les quotes individualitzades
definitives de les Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del carrer de les
Piscines (tram comprès entre la carretera de Sucs i el carrer de Ventafarines).
16.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i de les quotes individualitzades
definitives de les Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del carrer de Sant
Roc (tram comprès entre el carrer del Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer).
17.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i de les quotes individualitzades
definitives de les Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del carrer de Joan
Maragall (tram comprès entre el carrer del Batlle Simó i el de Mossèn Cinto
Verdaguer).
18.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i de les quotes individualitzades
definitives de les Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del carrer de Miguel
de Cervantes (tram comprès entre el carrer de Sant Roc i el de Melcior de Guàrdia).
19.- Sol·licitud al PUOSC per canviar l’obra subvencionada per l’exercici 2003
anomenada “Urbanització Rambla de Catalunya” que serà substituïda per l’obra de
remodelació de la Residència Municipal d’Avis. Avançament de la contractació.

20.- Aprovació inicial del model de conveni per a la gestió indirecta provisional del
servei de l’Escorxador Municipal.
21.- Aprovació inicial de les memòries valorades per reparar els danys causats per les
nevades del proppasat mes de desembre de 2001.
22.- Sol·licitud d’incorporació en el Programa d’Inversions Municipals 2002-2003,
convocat per la Diputació de Lleida, a fi de que s’incloguin i se subvencionin les obres
que s’annexen.
23.- Trasllat provisional de la Llar del Jubilat, del local existent a la Residència d’Avis,
fins als baixos de l’edifici consistorial.
24.- Aprovació del conveni i gestió municipal per a la construcció de 35 habitatges de
promoció pública al carrer del Batlle Pere Simó amb la Fundació Família i Benestar
Social
25.- Aprovació provisional del Pla Parcial “Camí de Sucs” (text refòs)
26.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia
27.- Precs i Preguntes
28.- Assumptes d’urgència.

Almacelles, 21 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

4.- Acceptació de la subvenció del Departament
d’Ensenyament referent al Parvulari municipal VENSI
Vista la resolució, de data 8 d’abril de 2002, per la qual s’atorga una subvenció
per part de la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat a favor de
l’Escola d’Educació Infantil VENSI.
Atès que, d’acord amb l’article 4 de la mateixa Resolució cal procedir als tràmits
per tal de fer efectiva la subvenció, és per tot això que es proposa:
Primer: Acceptar la subvenció de 24.600 euros, concedida per al Centre
d’Educació Infantil VENSI, en virtut de la Resolució de data 8 d’abril de 2002
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Segon: Comunicar aquest acord al Departament de referència.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

5.- Aprovació del Reglament sobre Tinença d’Animals
de Companyia i creació del Registre Censal d’aquest
tipus d’animals
Atès el què disposa el Decret 328/98, de 24 de desembre, regulador de
l’identificació i registre General d’Animals de Companyia, cal que els
ajuntaments, segons l’article 7 disposin d’un registre censal d’animals de
companyia (gossos i gats) i que els posseïdors d’aquests animals estan
obligats a inscriure’ls en el municipi de residència habitual de l’animal.
D’altra banda, un cop creat aquest servei i/o registre, procedeix a aprovar el
Reglament sobre la tinença d’animals domèstics on s’especifica amb més detall
els drets i obligacions que es deriven del fet de la tinença.
Darrerament, la llei 10/99, de 30 de juliol, regula la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos (com una sub-espècie dels animals de
companyia), fixant mesures de seguretat per a aquests, com per exemple,
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Crear el Registre Censal d’Animals de Companyia i aprovar el
Reglament sobre la tinença d’Animals domèstics.
Segon: Exposar al públic aquest reglament per el termini d’un mes, inserint
edictes al BOP i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.
Tercer: Comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les
variacions produïdes en el cens de manera periòdica i anual.
Quart: Aquest acord quedarà aprovat definitivament si no es presenta cap
al·legació al respecte.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

INFORME DE SECRETARIA

Es considera que aquesta proposta està elaborada d’acord amb la normativa
esmentada que és d’aplicació.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Ramon M. Cornellana Puigarnau
Secretari de l’Ajuntament d’Almacelles

6.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
(fase “B”) del projecte que integra els carrers de Nostra
Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la
Noguera), carrer de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra.
de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato), carrer de
Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i
carrer del Segrià (entre carrer de Sant Jordi i carrer de
Joaquín García Morato)
Atesa la conveniència de tramitar l’expedient per a la contractació per procediment obert,
mitjançant la forma de concurs de les obres d’urbanització del projecte que integra els carrers
(fase “B”) de Nostra Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer
de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del Segrià (entre
carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato).
Atès que el projecte tècnic d’aquests carrers fou aprovada per acord del Ple de la Corporació,
de data 27 de desembre de 2001, i aprovant el Plec de Clàusules Administratives que
s’empraran com a tipus, amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a
tal efecte dins el pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic que recull tots els carrers del sector nord-est de la Rambla de
Catalunya, entre aquest vial, el carrer de Nostra Sra. de Montserrat, el límit de sòl urbà i el
carrer d’Alguaire fou aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2001, i
publicat en el BOP núm. 128, de data 25 d’octubre de 2001, sense que s’hagi produit cap
al·legació. Redactat i aprovat el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus,
amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins el
pressupost vigent.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l’article 11, 68 i següents de la
LCAP i 88 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
que es destini a tal efecte dins el pressupost vigent i disposar de l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant el concurs de la contractació de les obres d’urbanització dels carrers
(fase “B”) de Nostra Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer
de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del Segrià (entre
carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato).
Tercer: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

7.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
(fase “C”) del projecte que integra els carrers de Joaquín
García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de
sòl urbà), el carrer de la Noguera (entre el carrer de
Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de la
Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de
sòl urbà) i el carrer del Segrià (entre el carrer de Joaquín
García Morato i el carrer d’Alguaire)
Atesa la conveniència de tramitar l’expedient per a la contractació per procediment obert,
mitjançant la forma de concurs de les obres d’urbanització del projecte que integra els carrers
(fase “C”) de Joaquín García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), el
carrer de la Noguera (entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de
la Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà) i el carrer del Segrià
(entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire).
Atès que el projecte tècnic d’aquests carrers fou aprovada per acord del Ple de la Corporació,
de data 27 de desembre de 2001, i aprovant el Plec de Clàusules Administratives que
s’empraran com a tipus, amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a
tal efecte dins el pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic que recull tots els carrers del sector nord-est de la Rambla de
Catalunya, entre aquest vial, el carrer de Nostra Sra. de Montserrat, el límit de sòl urbà i el
carrer d’Alguaire fou aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2001, i
publicat en el BOP núm. 128, de data 25 d’octubre de 2001, sense que s’hagi produit cap
al·legació. Redactat i aprovat el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus,
amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins el
pressupost vigent.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l’article 11, 68 i següents de la
LCAP i 88 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
que es destini a tal efecte dins el pressupost vigent i disposar de l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant el concurs de la contractació de les obres d’urbanització dels carrers
(fase “C”) de Joaquín García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), el
carrer de la Noguera (entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de
la Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà) i el carrer del Segrià
(entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire).
Tercer: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

26.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els
reunits:

ANY 2001
71/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 25 d’octubre de
2001.
72/01.- Convocant Ple ordinari, per al dia 25 d’octubre de 2001.
73/01.- Ordenant la suspensió cautelar dels treballs de moviments de terra
que s’efectuen en les parcel.les cadastrals 47 i 48 del polígon 2.
74/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 14 de novembre
de 2001.
75/01.- Convocant Ple ordinari, per al dia 14 de novembre de 2001.
76/01.- Ordenant la immediata paralització de les obres autoritzades en
Comissió de Govern de data 3 de setembre de 2001, per a l’edifici del C/ Prat
de la Riba núm. 15.
77/01.- Autoritzant la cancel.lació de la càrrega que pesa sobre la finca
inscrita en el Llibre 85, tom 1.770, Finca 6460, Foli 28 del Registre de la
Propietat núm. 2 de Lleida.
78/01.- Deixant sense efecte el Decret 76/01 en relació a l’obra de construcció
d’un edifici al C/ Prat de la Riba núm. 15.
79/01.- Aprovant inicialment l’Estudi de Detall d’Ordenació de Volums
presentat per HABITATGES ROURE-ARNÓ S.L., per l’espai delimitat per l’Av.
dels Esports, carrer del Canigó, IES “Canigó” i espai lliure públic de carrer del
Canigó N-17237/01.
80/01.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Segrià – xamfrà amb C/ de Sant
Antoni, per 3,5 metres lineals.

81/01.- Convocant Comissió Informativa General i Ple extraordinari, per al dia
5 de desembre de 2001.
82/01.- Aprovant l’indemnització i el pagament del treballador Sr. Antonio
López Moreno.
83/01.- Aprovant el pagament de la liquidació dels serveis prestats del
treballador Sr. Carlos Reales Fauria.
84/01.- Aprovant inicialment la memòria valorada d’urbanització parcial d’un
tram dels carrers Sant Jaume, Sant Roc, Joan Maragall i Dr. Rubió Sans.
85/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització d’un tram dels carrers
Melcior de Guardia i Aragó, entre els carrers de Binéfar i la Ctra. de Sucs i de
Joaquim Costa i Melcior de Guardia.
86/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització del parc de l’aigua,
entre els carrers Mossen Cinto Verdaguer, Sant Roc, Miquel Servet i Joan
Maragall.
87/01.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 27 de desembre
de 2001.
88/01.- Requerint a la Sra. Lucia Rodríguez Ausin a fi que cessi d’immediat en
l’activitat de tinença de gossos

ANY 2002
01/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Dr. Rubió i Sans, 6, porta 1a ,
per 2,5 metres lineals.
02/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, per 2,5 metres lineals.
03/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 39 , per 3,5 metres
lineals.
04/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de les Piscines, 10 , porta 2a, per 4
metres lineals.

05/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Bassa del Molí, 12 , per 2,5
metres lineals.
06/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Bassa del Molí, 5, per 2,5 metres
lineals.
07/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Bisbe Irurita, 23-B, per 2,5
metres lineals.
08/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Canigó, 37, per 3 metres
lineals.
09/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Dr. Rubió Sans, 9, baixos, per
2,5 metres lineals.
10/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Antoni, 14, baixos, per 3
metres lineals.
11/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
12/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Bassa del Molí, 3 , per 3
metres lineals.
13/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Ntra. Sra. de Montserrat, 4,
per 3 metres lineals.
14/02.- Autoritzant una placa de gual a la Rambla Catalunya, 14, per 3,5
metres lineals.
15/02.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 28 de febrer de 2002.
16/02.- Convocant Ple ordinari, per al dia 28 de febrer de 2002.
17/02.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 28 de febrer de
2002.
18/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.

19/02.- Concedint llicència d’obres (exp.15/2002) a la Sra. Josefa Vilanova
Moliné per l’enderroc del magatzem ubicat en el C/Ramon i Cajal, 3
cantonada amb el C/ Carme.
20/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Canal, 10, per 2,7 metres
lineals.
21/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
22/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 41, per 3 metres
lineals.
23/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Carme, 91, porta 1a, per 3,5
metres lineals.
24/02.- Aprovant liquidació del pressupost per l’exercici 2001.
25/02.- Aprovant liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis per
l’exercici 2001.
26/02.- Aprovant liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport per
l’exercici 2001.
27/02.- Aprovant liquidació del pressupost d’INDESAL per l’exercici 2001.
28/02.- Aprovant l’expedient la incorporació de romanents als crèdits del
pressupost de despeses.
29/02.- Aprovant la llicència municipal (expedient 9/2002) presentada pel Sr.
Ramon Montalban Villacampa i la Sra. Montserrat Vidal Riera.
30/02.- Nomenant alcalde en funcions, durant l’absència de l’alcalde entre els
dies 5 i 14 d’abril, el primer tinent d’alcalde, Sr. Manuel Querol Llobet .
31/02.- Autoritzant el pagament a l’empresa ESPECTACLES LA TRACA S.L.,
com a representant dels músics “La marxa dels Nois” i “Cover Band” per
l’actuació del dia 6 d’abril de 2002.

32/02.- Autoritzant una placa de gual a la travessia de Sant Isidre, 9, per 3
metres lineals.
33/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar),
C/ d’Aragó (entre carrer de Joaquim Costa i carrer de Melcior de Guàrdia i Matas) i
C/ de Melcior de Guàrdia i Matas (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar).
34/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Jaume, 78, per 3 metres
lineals.
35/02.- Decretant la suspenció dels treballs de moviments de terra que
s’efectuen a la parcel.la núm. 180 del polígon 7, a la Partida dels Pedregals.
36/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 45, per 3 metres
lineals.
37/02.- Convocant Ple ordinari, per al dia 25 d’abril de 2002.
38/02.- Convocant Comissió Informativa i Comissió de Comptes, per al dia 25
d’abril de 2002.
39/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Antoni, 86 , per 3 metres
lineals.
40/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 81 , per 3 metres lineals.
41/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 82 , per 3 metres lineals.
42/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de l’Estació, 12 , per 3 metres
lineals.
43/02.- Autoritzant el regidor Sr. Francesc Torres Arnó, a la signatura i
representació d’aquest Ajuntament per la convocatòria de pagament dels
interessos per demora per l’expropiació d’una finca de titularitat municipal.
44/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar),
C/ d’Aragó (entre carrer de Joaquim Costa i carrer de Melcior de Guàrdia i Matas) i
C/ de Melcior de Guàrdia i Matas (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar).

45/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per l’adjudicació de la
gestió, explotació i equipament del cinema i bar-cafeteria del Casal-Centre
Cultural d’Almacelles.
46/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers del Segrià (entre carrer de Nostra Sra. de
Montserrat i Sant Jordi) i carrer de Sant Jordi (entre Rambla de Catalunya i carrer del
Segrià).

9.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de
les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès
entre el carrer del Segrià i carrer de la Noguera)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del C/ de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès entre el
carrer del Segrià i carrer de la Noguera)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès entre el carrer del Segrià i
carrer de la Noguera)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor
dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de
la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 46.920,88 euros i l'aportació municipal en
14.076,26 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 32.844,62 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.

Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

10.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de
Nostra Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del C/ de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Nostra
Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Nostra Senyora de Montserrat i
carrer de Sant Jordi)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor
dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de
la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 32.448,05 euros i l'aportació municipal en
10.034,42 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 23.413,64 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.

Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

11.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la
Noguera i el carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del C/ de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la
Noguera i carrer del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la Noguera i el carrer del
Segrià)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles
de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de
la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 23.892,71 euros i l'aportació municipal en
7.167,71 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.724,67 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.

Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

12.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant
Jordi i carrer de Joaquín García Morato)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del C/ del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant Jordi i
carrer de Joaquín García Morato)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín
García Morato”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels
immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de
la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 20.575,85 euros i l'aportació municipal en
6.172,75 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 14.403,10 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.

Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

13.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de la Bassa de la Pou (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del C/ de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i el carrer del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el carrer del
Segrià”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels immobles
de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de
la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 25.267,61 euros i l'aportació municipal en
7.580,28 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 17.687,33 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.

Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

14.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Joaquín García Morato (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a conseqüència
de l'obra “Urbanització del C/ de Joaquín García Morato (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de les
competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1 de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra "Urbanització
del C/ de Joaquín García Morato (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el
carrer del Segrià)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de valor dels
immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements necessaris de
la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 25.173,67 euros i l'aportació municipal en
7.552,10 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 17.621,57 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del
càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i practicant les liquidacions que
procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix, durant aquest període d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.

Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les quotes que
corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

15.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de les Piscines (tram comprès entre la carretera
de Sucs i el carrer de Ventafarines).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles 33.4 de
la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives individualitzades
de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del carrer de les Piscines (tram
comprès entre la carretera de Sucs i el carrer de Ventafarines), tal com consten en els
documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes anteriorment
aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls hi
notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

16.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprès entre el carrer del
Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles 33.4 de
la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives individualitzades
de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del carrer de Sant Roc (tram
comprès entre el carrer del Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer), tal com
consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes anteriorment
aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls hi
notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

17.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Joan Maragall (tram comprès entre el carrer
del Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles 33.4 de
la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives individualitzades
de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del carrer de Joan Maragall
(tram comprès entre el carrer del Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer), tal com
consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes anteriorment
aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls hi
notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

18.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Miguel de Cervantes (tram comprès entre el
carrer de Sant Roc i el de Melcior de Guàrdia)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles 33.4 de
la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives individualitzades
de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del carrer de Miguel de
Cervantes (tram comprès entre el carrer de Sant Roc i el de Melcior de Guàrdia i
Matas), tal com consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes anteriorment
aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls hi
notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

21.- Aprovació inicial de les memòries valorades per
reparar els danys causats per les nevades del
proppasat mes de desembre de 2001
Vistos els documents tècnics que a continuació es diran destinats a reparació dels
danys causats per les nevades de desembre de 2001, amb els pressupostos que
també es detallaran a l’annex d’aquest acord, tots ells redactats per l’arquitecte tècnic,
en Domingo Bandrés Lacambra, de data maig de 2002, per unanimitat dels reunits
s’acorda:
PRIMER: Aprovar les memòries valorades de referència que s’exposaran al públic per
un termini de 20 dies, quedant aprovades definitivament si es certifica la manca
d’al.legacions.
ANNEX:
Títol
Pressupost
Memòria valorada de reposició de sots en paviment de
29.779,8 euros
varis carrers del nucli urbà.
Memòria valorada de reparació de danys en el paviment de varis 29.878,39 euros
carrers en el nucli urbà.
Memòria valorada de substitució de paviment en varis carrers del n 29.577,77 euros
urbà.
SEGON: Incloure les esmentades obres en la convocatòria de subvencions per
reparar els danys de nevades, aprovant també l’informe del tècnic municipal, en el què
es fa constar la necessitat d’aquestes obres de reparació per al correcte funcionament
dels serveis urbanístics.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

22.- Sol·licitud d’incorporació en el Programa
d’Inversions Municipals 2002-2003, convocat per la
Diputació de Lleida, a fi de que s’incloguin i se
subvencionin les obres que s’annexen
Vista la convocatòria de la Diputació del programa d’inversions municipals, pels
exercicis 2002-2003, i per tal de finançar l’obra d’ampliació de Residència d’Avis
Mossen Alexandre Pedra i d’execució de la nova cafeteria, segons projecte redactat
pels arquitectes Daniel Navas i Neus Solé, amb un pressupost de 132.290,06 euros,
per unanimitat dels reunits s’acorda:
Primer: Adherir-se a la convocatòria referenciada sol.licitant a la Diputació la inclussió
de l’obra esmentada per tal d’executar-la en l’exercici 2002, en atenció a l’urgent
necessitat d’ampliar el nombre de places de la residència.
Segon: Aprovar inicialment el projecte de referència i obrir un periode d’exposició
pública de 20 dies, restant aprovat definitivament si es certifica la manca
d’al.legacions.
Tercer: Aprovar l’informe tècnic inclòs en el formulari de la sol·licitud en el què se
justifica la necessitat de l’obra i la concurrència dels requisits de planejament
necessaris.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

23.- Trasllat provisional de la Llar del Jubilat, del local
existent a la Residència d’Avis, fins als baixos de
l’edifici consistorial
Atès que la Residència d’Avis “Mossèn Alexandre Pedra” està obligada a ampliar les
seves instal·lacions, d’acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya, a fi de
complir amb els paràmentres mínims exigits per aquesta, i alhora augmentar el
nombre de residents.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha requerit a la Residència per a què es
procedeixi d’immediat amb les esmentades obres, davant la possibilitat que en el cas
de no fer-ho se’n redueixi el nombre de residents actuals autoritzats.
Atès que, el lloc adequat per a la ubicació de l’ampliació de la Residència es troba en
l’espai ocupat actualment per la cafeteria de la Llar del Jubilat, de propietat municipal,
cedida a precari.
Atès que, per aquests motius cal cercar una nova seu per la Llar del Jubilat, la qual
cosa es considera idònia el local dels baixos de l’edifici Consistorial que fins ara havia
estat ocupat per l’Associació de Mestresses de Casa.
Vistes les disposicions del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals que regula la
facultat d’aquestos de cedir l’ús dels seus béns per a les finalitats de caràcter social i
assistencial, es proposa als reunits el següent:
Primer: Cedir a l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almacelles el local situat als
baixos de l’edifici Consistorial, a fi que s’instal·li en aquest les dependències pròpies de
la Llar del Jubilat.
Segon: L’Ajuntament es compromet a que, un cop rebuda la subvenció i executades
les obres de la nova Cafeteria en un annex de la Residència, i de comú acord amb
l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almacelles, facilitarà novament el trasllat de la
Llar del Jubilat a aquesta nova Cafeteria.
Tercer: Així mateix, l’Ajuntament construirà d’immediat en el jardí de la Residència uns
serveis sanitaris i una caseta per a l’emmagatzematge d’estris i eines.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

20.- Aprovació inicial del model de conveni per a la
gestió indirecta provisional del servei de l’Escorxador
Municipal
D’uns anys ençà, l’Escorxador Municipal presta servei per als usuaris de la vila i es
gestiona d’una forma directa.
Pel que fa al funcionament de les instal·lacions i en combinació amb els usuaris en
relació a l’assumpte de la matança. Arran de les despeses d’inversió que cal dur a
terme, a fi d’executar els requeriments de les actes del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, aquest Ajuntament ha entrat en converses amb els usuaris
habituals amb la finalitat que aquests es facin càrrec de les reformes necessàries i al
mateix temps puguin percebre les taxes de la resta d’usuaris que acudeixin a demanar
serveis a l’Escorxador de manera extraordinària algun cop l’any.
Després de celebrar la darrera reunió, els usuaris habituals van proposar a
l’Ajuntament que aquest esperés la constitució d’una societat integrada per aquests, a
fi de fer-se càrrec de la gestió, explotació i manteniment de l’Escorxador.
Finalment, la societat es troba ja constituïda i l’Ajuntament vol gestionar de forma
indirecta aquest servei mitjançant una concessió administrativa, si bé a partir d’ara, i
en caràcter provisional, es pretèn signar un conveni amb la societat constituïda per
aquests usuaris, a fi que en el termini d’un any, gestionin el servei, realitzin les
inversions necessàries per a la seva adequació al seu càrrec, i percebeixin les quotes
i/ o tarifes de la resta d’usuaris.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el model de conveni que se seignarà amb la societat dels usuaris
habituals de l’Escorxador per dur a terme l’esmentat servei en les condicions abans
expressades.
Segon: Exposar al públic aquest conveni per un termini de vuit dies, a fi que es puguin
presentar les al·legacions adients, restant aprovat definitivament si hi ha manca
d’aquestes.
Tercer: Delegar en l’alcalde la signatura d’aquest conveni.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

8.- Aprovació inicial del projecte complementari de
reparcel·lació econòmica del sector conegut com a
“Cap
de
Rambla”
(determinació
de
quotes
d’urbanització) -carrers de Joaquín García Morato (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i límit de sòl
urbà), el carrer de la Noguera (tram comprès entre el
carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire),
el carrer de la Bassa del Pou (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), i el carrer
del Segrià (tram comprès entre el carrer de Joaquín
García Morato i el carrer d’Alguaire)
El Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per RD de 25 d’agost de 1978, disposa
en el seu article 72.2 que la reparcel·lació queda justificada per si sola quan
concurreixi alguna de les finalitats anomenades en el punt 1 del mateix article, el qual
en el seu apartat “a” assenyala que la reparcel·lació té per objecte la distribució justa
entre els interessats, els beneficis i càrregues de l’ordenació urbanística.
L’article 82 detalla que el contingut de la reparcel·lació es contendrà en un projecte
que inclourà els següents elements:
1. Memòria.
2. Relació de propietaris.
3. Proposta d’adjudicació de les finques resultants a cada propietari, assenyalant
l’aprofitament urbanístic corresponent.
4. Taxació dels drets, edificacions i construccions a extingir-se.
5. Compte de liquidació provisional.
6. Plànols.
El document tècnic que el Ple de l’Ajuntament va aprovar respecte al sector conegut
com a “Cap de la Rambla”, i que la Comissió d’Urbanisme va aprovar definitivament en
data 30 de gener de 1985, anomenat “Gestió del sector Cap de Rambla”, incloïa en el
punt 4 un projecte de reparcel·lació en l’àmbit d’aquella unitat d’actuació.
Malgrat això, no es va donar compliment al requisit necessari del projecte de
reparcel·lació pel que fa al compte de liquidació provisional, exigit en l’article 82.1.e,
que té per objecte el repartir entre els propietaris beneficiats per la reparcel·lació els
costos d’urbanització de l’àmbit.
És per això que es presenta al Ple, un document anomenat Projecte de Reparcel·lació
Econòmica que té la finalitat de completar aquell document inicial, determinant les
quotes per a cada propietari.

És per tot això que, en compliment de l’article 101 del Reglament de Gestió
Urbanística, es proposa el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte complementari de reparcel·lació econòmica del
sector conegut com a “Cap de Rambla” que afecta als vials esmentats a
l’encapçalament i a les parcel·les edificables incloses en l’esmentat sector aprovat
l’any 1985. L’esmentat document tècnic ha estat redactat pels arquitectes Neus Solé i
Daniel Navas.
Segon: Exposar al públic l’expedient per un termini d’un mes amb audiència dels
interessts que seran citats personalment. S’inserirà a tal fi edicte en el BOP, tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tiratge de la província.
Tercer: El projecte restarà aprovat definitivament si se certifica l’inexistència
d’al·legacions, quedant delegat el Sr. Alcalde a fi que, si fós necessari, es protocolitzi
l’acta final de reparcel·lació.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

19.- Sol·licitud al PUOSC per canviar l’obra
subvencionada per l’exercici 2003 anomenada
“Urbanització Rambla de Catalunya” que serà
substituïda per l’obra de remodelació de la Residència
Municipal d’Avis. Avançament de la contractació
La convocatòria del PUOSC 2001-2003 ha resolt la inclusió, amb caràcter inicial, de
l’obra d’urbanització de la Rambla de Catalunya.
Atès que, arran de les necessitats presentades per la Residència d’Avis municipal
“Mossèn Alexandre Pedra”, que cal procedir a l’ampliació immediata d’aquesta, variant
la ubicació de la Cafeteria.
Atès que, les bases d’execució del PUOSC permeten que en el període d’al·legacions
que s’obrirà properament a fi de concretar les obres incloses en el període 2003,
permeten la variació de l’obra subvencionable, per unanimitat s’acorda:
Primer: Canviar l’obra subvencionada en el PUOSC per l’exercici 2003 anomenada
“Urbanització de la Rambla de Catalunya”, que serà substituida per l’obra de
remodelació de la Residència Municipal d’Avis “Mossèn Alexandre Pedra”.
Segon: Amb la finalitat de porcedir d’immediat a l’execució de l’obra, se sol·licita
també del Departament de Governació l’avençament de la contractació per a l’exercici
2002. Aquesta obra s’executarà per la pròpia Administració.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

24.- Aprovació del conveni i gestió municipal per a la
construcció de 35 habitatges de promoció pública al
carrer del Batlle Pere Simó amb la Fundació Família i
Benestar Social
Ateses les peticions dels veïns de la vila, l’Ajuntament es veu precisat a la construcció
d’un nou grup de vivendes de protecció oficial o promoció pública per tal de facilitar a
les persones amb baix nivell adquisitiu la possibilitat de disposar d’un habitatge que
suposi un cost econòmicament suportable.
La Fundació Família i Benestar Social seguint l’experiència de construcció d’habitatges
en aquest i en altres municipis s’ha ofert novament per cobrir les esmentades
necessitats proposant la construcció de 35 habitatges en la parcel·la que l’Ajuntament
li cedeixi per tal d’encarregar-se de la construcció i adjudicació d’aquestes vivendes.
Atès que l’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla Parcial del Sector SAU 2-3-4 i està
en tràmit de redacció i aprovació en aquest mateix Ple del projecte de reparcel·lació de
l’esmentat àmbit que donarà com a resultat l’adjudicació a favor de l’Ajuntament d’una
parcel·la apta per als habitatges abans esmentats.
Atès que la Llei de Bases de Règim Local atribueix als ajuntaments la facultat de
promoure i actuar portant a terme qualsevol iniciativa que sigui de l’interès dels
vilatans, especialment en aquells supòsits en què la iniciativa privada no prengui part
en la consecució dels esmentats interessos.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar la conveniència de construir 35 nous habitatges de protecció oficial
en la parcel.la municipal situada en el C/ Batlle Simó.
Segon: Aprovar el model de conveni a signar amb la Fundació Família Benestar
Social per tal de col.laborar amb aquesta entitat mitjançant la cessió dels terrenys a
canvi de la construcció i adjudicació dels habitatges en les condicions expressades en
el conveni.
Tercer: Supeditar la vigència d’aquest conveni, i per tant de la construcció dels
habitatges a l’aprovació definitiva del Pla Parcial i Projecte de Reparcel.lació del Sector
SAU 2-3-4.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

3.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 3,
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit fent ús del
Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior.
Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen
a continuació i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes despeses o
ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les
Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 3/02 dins del vigent
pressupost, finançat amb part del romanent líquid de tresoreria disponible procedent
de la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENT DE CRÈDIT:
CLASS.

CLASS.

FUNCIONAL

ECONÒMICA

121
121
121
121
121
432
451
451
452
511
511
622

21300
22104
22602
22701
46600
60100
13100
22706
13100
22103
61100
21300

IMPORT
DESCRIPCIÓ

Reparació i manteniment maquinària
Vestuari
Publicitat i propaganda
Treballs realitzats per altres empreses
Transferències a Localret
Urbanització Plaça del Mercat
Altres remuneracions
Estudis i treballs tècnics
Altres remuneracions
Combustibles i carburants
Camins
Reparació i manteniment maquinària
TOTAL

EUROS

800,00
400,00
1.000,00
3.000,00
560,00
490,00
100,00
6.000,00
9.000,00
600,00
18.400,00
1.500,00
41.850,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI:
CLASS. FUNC.

511
511
511

CLASS.
ECON.

60110
60111
69000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Urb. Fase “B” (carrers Montserrat/Noguera/S.Jordi/Segrià)
Urb. Fase “C” (carrers G. Morato/Noguera/Bassa Pou/Segrià)
Suplement per expropiació Gms. Abós-Riera
TOTAL

33.478,59
11.590,90
6.010,12
51.079,61

ROMANENT LIQUID TRESORERIA

92.929,61

FINANÇAMENT:
870

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 presentessin reclamacions,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

2.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 2,
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per
generació d’ingressos.
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de l’Ajuntament les despeses que
comporta l’establiment dels serveis o obres, habilitant les partides econòmiques
adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant generació d’ingressos per aportació de particulars i, completant
així el total finançament.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i
els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa a la generació de crèdits
per aportacions voluntàries no tributàries i vist l´informe de l´Interventor acctal. es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdit número 2/02 dins del
vigent pressupost de l’Ajuntament generant suplements de crèdit per via d’aportacions
de particulars amb el següent resum:

GENERACIÓ D’INGRESSOS:
36011
36012
36013
36014
36015
75502
75503

CCEE Fase B (C/ Montserrat-Noguera-St. Jordi-Segrià)
Fase B (UA reparcel.lació)
CCEE Fase C (García Morato-Bassa del Pou-Noguera-Seg.)
Fase C (UA Cap de Rambla)
Fase C (UA reparcel.lació)
Generalitat (Parc de Bombers)
PUOSC (Casal-Centre Cultural)
TOTAL

87.386,02
75.096,81
35.308,90
258.431,30
22.909,64
14.134,00
120.202,42
613.469,09

ESTAT DE DESPESES:
Partida
222
511
511
451

Concepte
62200
60110
60111
62202

Pressupost
Parc de Bombers
Urb. Fase B
Urb. Fase C
Casal-Centre Cultural
Total

Supl. Crèdit ext.
0,00
33.478,59
11.590,90
0
45.069,49

Modificació per gen.
14134
162.482,83
316.649,84
120.202,42
613.469,09

Total crèdit
14134
195.961,42
328.240,74
120.202,42
658.538,58

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”.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

25.- Aprovació provisional del Pla Parcial “Camí de
Sucs” (text refòs)
Vist el projecte del Pla Parcial residencial SAU 2, 3, 4 de data agost de 2001
enregistrat d’entrada amb data 4 de setembre de 2001 que desenvolupa les normes
subsidiàries de planejament existents i per altra banda modificades per acord del Ple
d’aquesta mateixa data.
Atés que el Pla Parcial “Camí de Sucs” inclou els sòls aptes per a urbanitzar
assenyalats com a zona de desenvolupament residencial i en part industrial als plànols
de qualificació del sòl, segons determina la Modificació de les NNSS de planejament
d'Almacelles tramitada especificament.
Atés que amb aquest Pla Parcial es consegueix permetre la viabilitat de l’edificació
residencial de vivendes unifamiliars i plurifamiliars i, l’ampliació o nova ubicació
d’indústries i l’obertura del vial continuació de l’Av. dels Esports.
Atès que s’ha realitzat la publicació de l’expedient mitjançant anuncis inserits en el
BOP núm. 113, de data 20 de setembre de 2001, el el diari SEGRE de data 11 de
setembre de 2001 i en el DOGC número 3478, de data 21 de setembre, així com en el
Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, i havent-se enregistrat les al·legacions número
1739/01 i 1826/01, signades pel Sr. Mariano Gomà Otero i Maria Carme Albín Bañeres
respectivament.
Vistes les al·legacions abans referenciades i practicades les variacions de medició que
se sol·licitaven s’acordà, en el Ple de la Corporació, de data 27 de desembre de 2001,
aprovar provisionalment aquest Pla Parcial tal com es descriu en el punt primer
d’aquesta mateixa proposta.
Atès que la Comissió Prov. d’Urbanisme, després d’examinar l’expedient va requerir a
l’Ajuntament per tal que elaborés un text refòs que recollís determinades
especificacions.
Atès que, en data 21 de juny, s’ha presentat en aquest Ajuntament el text refòs de
referència i vist allò que disposen els articles 116 del Text Refós de la Llei del Sòl, 60 i
SS del Decret legislatiu 1/90 i 127 del Reglament de Planejament i els informes
obrants en l’expedient, i les disposicions transitòries de la nova llei d’Urbanisme, de
data 14 de març de 2002, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Parcial Residencial “Camí de
Sucs” (text refòs), de data juny de 2002 d'aquest municipi, d’una superficie de 34.967
m2 , que termeneja amb el sòl urbà pel costat nord-oest i est i pel costat sud amb una
unitat d’actuació del sòl urbà ja executada.

Segon: Resta encara vigent la suspensió en l’atorgament de llicències en l’àmbit del
Pla Parcial realitzada per l’acord del Ple de la Corporació, de data 27 de desembre de
2002.
Tercer: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, a fi que es puguin presentar
les al·legacions que es creguin convenients a aquest text refòs, donat la modificació
substancial que suposa el fet que abans les cessions es realitzaven mitjançant la
creació d’espais lliures i ara, part d’aquestes, es destinen a equipaments.
Aquest acord quedarà aprovat provisionalment i llest per trametre a la Comissió Prov.
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva si se certifica la inexistència
d’al·legacions.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.
Almacelles, 21 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JUNY DE
2002.NÚMERO 05:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors:
SR. RAMON PRATS TROTA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
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.
Excusen la seva absència els regidors Josep Ramon Olivart Vilaseca i Manuel
Querol Llobet.
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.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 25 d’abril de 2002
Acte seguit se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació,
de data 25 d’abril de 2002. Els regidors de CiU al·leguen no haver rebut la
còpia de l’esmentat esborrany. Per part de Secretaria es comprova que
aquesta ha estat efectivament repartida, com es demostra per l’ofici de sortida
del document amb data 10 de maig de 2002, acreditat a més, per l’auxiliar
administratiu encarregat d’aquesta tasca que també ho ratifica.
Acte seguit, se’ls hi facilita una segona còpia de l’esborrany i es deixa, doncs,
pendent d’aprovació fins a la propera sessió plenària.

2.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 2,
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per
generació d’ingressos.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de l’Ajuntament les
despeses que comporta l’establiment dels serveis o obres, habilitant les
partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant generació d’ingressos per aportació de particulars i,
completant així el total finançament.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa a la
generació de crèdits per aportacions voluntàries no tributàries i vist l´informe de
l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdit número 2/02
dins del vigent pressupost de l’Ajuntament generant suplements de crèdit per
via d’aportacions de particulars amb el següent resum:

GENERACIÓ D’INGRESSOS:
36011
36012
36013
36014
36015
75502
75503

CCEE Fase B (C/ Montserrat-Noguera-St. Jordi-Segrià)
Fase B (UA reparcel.lació)
CCEE Fase C (García Morato-Bassa del Pou-Noguera-Seg.)
Fase C (UA Cap de Rambla)
Fase C (UA reparcel.lació)
Generalitat (Parc de Bombers)
PUOSC (Casal-Centre Cultural)
TOTAL

87.386,02
75.096,81
35.308,90
258.431,30
22.909,64
14.134,00
120.202,42
613.469,09

ESTAT DE DESPESES:
Partida
222
511
511
451

Concepte
62200
60110
60111
62202

Pressupost
Parc de Bombers
Urb. Fase B
Urb. Fase C
Casal-Centre Cultural
Total

Supl. Crèdit ext.
0,00
33.478,59
11.590,90
0
45.069,49

Modificació per gen.
14134
162.482,83
316.649,84
120.202,42
613.469,09

Total crèdit
14134
195.961,42
328.240,74
120.202,42
658.538,58

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”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

3.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 3,
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit fent ús del
Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es
detallen a continuació i no existint partida pressupostària per fer front a
aquestes despeses o ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora
de les Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, es proposa al
Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 3/02 dins del
vigent pressupost, finançat amb part del romanent líquid de tresoreria
disponible procedent de la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENT DE CRÈDIT:
CLASS.

CLASS.

FUNCIONAL

ECONÒMICA

121
121
121
121
121
432
451
451
452
511
511

21300
22104
22602
22701
46600
60100
13100
22706
13100
22103
61100

IMPORT
DESCRIPCIÓ

Reparació i manteniment maquinària
Vestuari
Publicitat i propaganda
Treballs realitzats per altres empreses
Transferències a Localret
Urbanització Plaça del Mercat
Altres remuneracions
Estudis i treballs tècnics
Altres remuneracions
Combustibles i carburants
Camins

EUROS

800,00
400,00
1.000,00
3.000,00
560,00
490,00
100,00
6.000,00
9.000,00
600,00
18.400,00

622

21300

Reparació i manteniment maquinària
TOTAL

1.500,00
41.850,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI:
CLASS. FUNC.

511
511
511

CLASS.
ECON.

60110
60111
69000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Urb. Fase “B” (carrers Montserrat/Noguera/S.Jordi/Segrià)
Urb. Fase “C” (carrers G. Morato/Noguera/Bassa Pou/Segrià)
Suplement per expropiació Gms. Abós-Riera
TOTAL

33.478,59
11.590,90
6.010,12
51.079,61

ROMANENT LIQUID TRESORERIA

92.929,61

FINANÇAMENT:
870

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 presentessin
reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

4.- Acceptació de la subvenció del Departament
d’Ensenyament referent al Parvulari municipal VENSI
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la resolució, de data 8 d’abril de 2002, per la qual s’atorga una subvenció
per part de la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat a favor de
l’Escola d’Educació Infantil VENSI.
Atès que, d’acord amb l’article 4 de la mateixa Resolució cal procedir als tràmits
per tal de fer efectiva la subvenció, és per tot això que es proposa:
Primer: Acceptar la subvenció de 24.600 euros, concedida per al Centre
d’Educació Infantil VENSI, en virtut de la Resolució de data 8 d’abril de 2002
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Segon: Comunicar aquest acord al Departament de referència”.

Un cop sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

5.- Aprovació del Reglament sobre Tinença d’Animals
de Companyia i creació del Registre Censal d’aquest
tipus d’animals
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el què disposa el Decret 328/98, de 24 de desembre, regulador de
l’identificació i registre General d’Animals de Companyia, cal que els
ajuntaments, segons l’article 7 disposin d’un registre censal d’animals de
companyia (gossos i gats) i que els posseïdors d’aquests animals estan
obligats a inscriure’ls en el municipi de residència habitual de l’animal.
D’altra banda, un cop creat aquest servei i/o registre, procedeix a aprovar el
Reglament sobre la tinença d’animals domèstics on s’especifica amb més detall
els drets i obligacions que es deriven del fet de la tinença.
Darrerament, la llei 10/99, de 30 de juliol, regula la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos (com una sub-espècie dels animals de
companyia), fixant mesures de seguretat per a aquests, com per exemple,
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Crear el Registre Censal d’Animals de Companyia i aprovar el
Reglament sobre la tinença d’Animals domèstics.
Segon: Exposar al públic aquest reglament per el termini d’un mes, inserint
edictes al BOP i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.
Tercer: Comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les
variacions produïdes en el cens de manera periòdica i anual.
Quart: Aquest acord quedarà aprovat definitivament si no es presenta cap
al·legació al respecte”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

6.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
(fase “B”) del projecte que integra els carrers de Nostra

Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la
Noguera), carrer de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra.
de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato), carrer de
Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i
carrer del Segrià (entre carrer de Sant Jordi i carrer de
Joaquín García Morato)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la conveniència de tramitar l’expedient per a la contractació per
procediment obert, mitjançant la forma de concurs de les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers (fase “B”) de Nostra Sra. de Montserrat
(entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer de la Noguera (entre
carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato), carrer de
Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del Segrià
(entre carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato).
Atès que el projecte tècnic d’aquests carrers fou aprovada per acord del Ple de
la Corporació, de data 27 de desembre de 2001, i aprovant el Plec de
Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus, amb consignació
suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins el
pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic que recull tots els carrers del sector nord-est de la
Rambla de Catalunya, entre aquest vial, el carrer de Nostra Sra. de Montserrat,
el límit de sòl urbà i el carrer d’Alguaire fou aprovat inicialment per Decret
d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2001, i publicat en el BOP núm. 128, de data 25
d’octubre de 2001, sense que s’hagi produit cap al·legació. Redactat i aprovat
el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus, amb
consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins
el pressupost vigent.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l’article 11, 68 i
següents de la LCAP i 88 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida
pressupostària que es destini a tal efecte dins el pressupost vigent i disposar de
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el concurs de la
contractació de les obres d’urbanització dels carrers (fase “B”) de Nostra Sra.

de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer de la
Noguera (entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquín García
Morato), carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i
carrer del Segrià (entre carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato).
Tercer: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la
Província”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

7.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
(fase “C”) del projecte que integra els carrers de Joaquín
García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de
sòl urbà), el carrer de la Noguera (entre el carrer de
Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de la
Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de
sòl urbà) i el carrer del Segrià (entre el carrer de Joaquín
García Morato i el carrer d’Alguaire)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la conveniència de tramitar l’expedient per a la contractació per
procediment obert, mitjançant la forma de concurs de les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers (fase “C”) de Joaquín García Morato (entre
la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), el carrer de la Noguera (entre el
carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de la Bassa del
Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà) i el carrer del Segrià
(entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire).
Atès que el projecte tècnic d’aquests carrers fou aprovada per acord del Ple de
la Corporació, de data 27 de desembre de 2001, i aprovant el Plec de
Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus, amb consignació
suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins el
pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic que recull tots els carrers del sector nord-est de la
Rambla de Catalunya, entre aquest vial, el carrer de Nostra Sra. de Montserrat,
el límit de sòl urbà i el carrer d’Alguaire fou aprovat inicialment per Decret
d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2001, i publicat en el BOP núm. 128, de data 25
d’octubre de 2001, sense que s’hagi produit cap al·legació. Redactat i aprovat
el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus, amb

consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins
el pressupost vigent.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l’article 11, 68 i
següents de la LCAP i 88 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida
pressupostària que es destini a tal efecte dins el pressupost vigent i disposar de
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el concurs de la
contractació de les obres d’urbanització dels carrers (fase “C”) de Joaquín
García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), el carrer de
la Noguera (entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire),
carrer de la Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà) i
el carrer del Segrià (entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer
d’Alguaire).
Tercer: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la
Província”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

8.- Aprovació inicial del projecte complementari de
reparcel·lació econòmica del sector conegut com a
“Cap
de
Rambla”
(determinació
de
quotes
d’urbanització) -carrers de Joaquín García Morato (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i límit de sòl
urbà), el carrer de la Noguera (tram comprès entre el
carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire),
el carrer de la Bassa del Pou (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), i el carrer
del Segrià (tram comprès entre el carrer de Joaquín
García Morato i el carrer d’Alguaire)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“El Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per RD de 25 d’agost de 1978,
disposa en el seu article 72.2 que la reparcel·lació queda justificada per si sola
quan concurreixi alguna de les finalitats anomenades en el punt 1 del mateix
article, el qual en el seu apartat “a” assenyala que la reparcel·lació té per
objecte la distribució justa entre els interessats, els beneficis i càrregues de
l’ordenació urbanística.
L’article 82 detalla que el contingut de la reparcel·lació es contendrà en un
projecte que inclourà els següents elements:
7. Memòria.
8. Relació de propietaris.
9. Proposta d’adjudicació de les finques resultants a cada propietari,
assenyalant l’aprofitament urbanístic corresponent.
10. Taxació dels drets, edificacions i construccions a extingir-se.
11. Compte de liquidació provisional.
12. Plànols.
El document tècnic que el Ple de l’Ajuntament va aprovar respecte al sector
conegut com a “Cap de la Rambla”, i que la Comissió d’Urbanisme va aprovar
definitivament en data 30 de gener de 1985, anomenat “Gestió del sector Cap
de Rambla”, incloïa en el punt 4 un projecte de reparcel·lació en l’àmbit
d’aquella unitat d’actuació.
Malgrat això, no es va donar compliment al requisit necessari del projecte de
reparcel·lació pel que fa al compte de liquidació provisional, exigit en l’article
82.1.e, que té per objecte el repartir entre els propietaris beneficiats per la
reparcel·lació els costos d’urbanització de l’àmbit.
És per això que es presenta al Ple, un document anomenat Projecte de
Reparcel·lació Econòmica que té la finalitat de completar aquell document
inicial, determinant les quotes per a cada propietari.
És per tot això que, en compliment de l’article 101 del Reglament de Gestió
Urbanística, es proposa el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte complementari de reparcel·lació
econòmica del sector conegut com a “Cap de Rambla” que afecta als vials
esmentats a l’encapçalament i a les parcel·les edificables incloses en
l’esmentat sector aprovat l’any 1985. L’esmentat document tècnic ha estat
redactat pels arquitectes Neus Solé i Daniel Navas.
Segon: Exposar al públic l’expedient per un termini d’un mes amb audiència
dels interessts que seran citats personalment. S’inserirà a tal fi edicte en el

BOP, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tiratge de la
província.
Tercer: El projecte restarà aprovat definitivament si se certifica l’inexistència
d’al·legacions, quedant delegat el Sr. Alcalde a fi que, si fós necessari, es
protocolitzi l’acta final de reparcel·lació”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

9.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de
les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès
entre el carrer del Segrià i carrer de la Noguera)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de Nostra Senyora de Montserrat
(tram comprès entre el carrer del Segrià i carrer de la Noguera)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès entre el
carrer del Segrià i carrer de la Noguera)”, quin establiment i exigència es
legitima per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 46.920,88 euros i l'aportació municipal en
14.076,26 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 32.844,62 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera

previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que hauran de satisfer o les quotes assignades”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

10.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de
Nostra Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de la Noguera (tram comprès entre
el carrer de Nostra Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.

Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Nostra
Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)”, quin establiment i exigència es
legitima per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 32.448,05 euros i l'aportació municipal en
10.034,42 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 23.413,64 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que hauran de satisfer o les quotes assignades”.

Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

11.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la
Noguera i el carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de Sant Jordi (tram comprès entre
el carrer de la Noguera i carrer del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ de Sant Jordi (tram comprès entre el carrer de la Noguera i
el carrer del Segrià)”, quin establiment i exigència es legitima per l'augment de
valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 23.892,71 euros i l'aportació municipal en
7.167,71 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.724,67 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).

d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que hauran de satisfer o les quotes assignades”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

12.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant
Jordi i carrer de Joaquín García Morato)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ del Segrià (tram comprès entre el
carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ del Segrià (tram comprès entre el carrer de Sant Jordi i

carrer de Joaquín García Morato”, quin establiment i exigència es legitima per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 20.575,85 euros i l'aportació municipal en
6.172,75 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 14.403,10 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que hauran de satisfer o les quotes assignades”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

13.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del

carrer de la Bassa de la Pou (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de la Bassa del Pou (tram comprès
entre la Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i el carrer del Segrià”, quin establiment i exigència es legitima per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 25.267,61 euros i l'aportació municipal en
7.580,28 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 17.687,33 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions

que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que hauran de satisfer o les quotes assignades”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

14.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Joaquín García Morato (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de Joaquín García Morato (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del C/ de Joaquín García Morato (tram comprès entre la Rambla
de Catalunya i el carrer del Segrià)”, quin establiment i exigència es legitima per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:

a) El cost previst de l'obra es fixa en 25.173,67 euros i l'aportació municipal en
7.552,10 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 17.621,57 euros,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost real fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres linials de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin si fos conegut, i en defecte mitjançant edictes,
podent-se formular recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que hauran de satisfer o les quotes assignades”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

15.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de les Piscines (tram comprès entre la carretera
de Sucs i el carrer de Ventafarines).
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de les Piscines (tram comprès entre la carretera de Sucs i el carrer de
Ventafarines), tal com consten en els documents anexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

16.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprès entre el carrer del
Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprès entre el carrer del Batlle Simó i el de Mossèn
Cinto Verdaguer), tal com consten en els documents anexos en aquesta
proposta.

Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

17.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Joan Maragall (tram comprès entre el carrer
del Batlle Simó i el de Mossèn Cinto Verdaguer)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Joan Maragall (tram comprès entre el carrer del Batlle Simó i el de
Mossèn Cinto Verdaguer), tal com consten en els documents anexos en
aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer”.

Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

18.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Miguel de Cervantes (tram comprès entre el
carrer de Sant Roc i el de Melcior de Guàrdia)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Miguel de Cervantes (tram comprès entre el carrer de Sant Roc i el de
Melcior de Guàrdia i Matas), tal com consten en els documents anexos en
aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
en contra dels tres regidors de CiU.

19.- Sol·licitud al PUOSC per canviar l’obra
subvencionada per l’exercici 2003 anomenada
“Urbanització Rambla de Catalunya” que serà

substituïda per l’obra de remodelació de la Residència
Municipal d’Avis. Avançament de la contractació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“La convocatòria del PUOSC 2001-2003 ha resolt la inclusió, amb caràcter
inicial, de l’obra d’urbanització de la Rambla de Catalunya.
Atès que, arran de les necessitats presentades per la Residència d’Avis
municipal “Mossèn Alexandre Pedra”, que cal procedir a l’ampliació immediata
d’aquesta, variant la ubicació de la Cafeteria.
Atès que, les bases d’execució del PUOSC permeten que en el període
d’al·legacions que s’obrirà properament a fi de concretar les obres incloses en
el període 2003, permeten la variació de l’obra subvencionable, per unanimitat
s’acorda:
Primer: Canviar l’obra subvencionada en el PUOSC per l’exercici 2003
anomenada “Urbanització de la Rambla de Catalunya”, que serà substituida per
l’obra de remodelació de la Residència Municipal d’Avis “Mossèn Alexandre
Pedra”.
Segon: Amb la finalitat de porcedir d’immediat a l’execució de l’obra, se
sol·licita també del Departament de Governació l’avençament de la contractació
per a l’exercici 2002. Aquesta obra s’executarà per la pròpia Administració”.
El portaveu de CiU pregunta per què s’ha canviat la subvenció destinada a la
reforma de la Rambla de Catalunya i no s’ha prés alguna altra subvenció, com
la que hi ha destinada pel Parc de l’Aigua. Afegeix, a més, que considera
excessiu el pressupost que suposa aquesta reforma malgrat considerar-ho una
obra del tot necessària tal com s’ha promés als veïns d’aquesta avinguda. El
Sr. Alcalde contesta dient que s’ha cregut més urgent l’obra d’ampliació del
Centre de Dia de la Residència Municipal d’Avis, tot i que això no comporta el
no tirar endavant amb l’obra de remodelació de la Rambla.
El secretari assenyala, a més, que l’única subvenció que està en fase
d’al·legacions per al PUOSC 2003 és la de reforma de la Rambla de Catalunya,
mentre que les altres ja són subvencions concedides i per tant fixades.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

20.- Aprovació inicial del model de conveni per a la
gestió indirecta provisional del servei de l’Escorxador
Municipal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’uns anys ençà, l’Escorxador Municipal presta servei per als usuaris de la vila
i es gestiona d’una forma directa.
Pel que fa al funcionament de les instal·lacions i en combinació amb els usuaris
en relació a l’assumpte de la matança. Arran de les despeses d’inversió que cal
dur a terme, a fi d’executar els requeriments de les actes del Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya, aquest Ajuntament ha entrat en
converses amb els usuaris habituals amb la finalitat que aquests es facin càrrec
de les reformes necessàries i al mateix temps puguin percebre les taxes de la
resta d’usuaris que acudeixin a demanar serveis a l’Escorxador de manera
extraordinària algun cop l’any.
Després de celebrar la darrera reunió, els usuaris habituals van proposar a
l’Ajuntament que aquest esperés la constitució d’una societat integrada per
aquests, a fi de fer-se càrrec de la gestió, explotació i manteniment de
l’Escorxador.
Finalment, la societat es troba ja constituïda i l’Ajuntament vol gestionar de
forma indirecta aquest servei mitjançant una concessió administrativa, si bé a
partir d’ara, i en caràcter provisional, es pretèn signar un conveni amb la
societat constituïda per aquests usuaris, a fi que en el termini d’un any,
gestionin el servei, realitzin les inversions necessàries per a la seva adequació
al seu càrrec, i percebeixin les quotes i/ o tarifes de la resta d’usuaris.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el model de conveni que se seignarà amb la societat dels
usuaris habituals de l’Escorxador per dur a terme l’esmentat servei en les
condicions abans expressades.
Segon: Exposar al públic aquest conveni per un termini de vuit dies, a fi que es
puguin presentar les al·legacions adients, restant aprovat definitivament si hi ha
manca d’aquestes.
Tercer: Delegar en l’alcalde la signatura d’aquest conveni”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

21.- Aprovació inicial de les memòries valorades per
reparar els danys causats per les nevades del
proppasat mes de desembre de 2001
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vistos els documents tècnics que a continuació es diran destinats a reparació
dels danys causats per les nevades de desembre de 2001, amb els
pressupostos que també es detallaran a l’annex d’aquest acord, tots ells
redactats per l’arquitecte tècnic, en Domingo Bandrés Lacambra, de data maig
de 2002, per unanimitat dels reunits s’acorda:
PRIMER: Aprovar les memòries valorades de referència que s’exposaran al
públic per un termini de 20 dies, quedant aprovades definitivament si es
certifica la manca d’al.legacions.
ANNEX:
Títol
Pressupost
Memòria valorada de reposició de sots en paviment de
29.779,8 euros
varis carrers del nucli urbà.
Memòria valorada de reparació de danys en el paviment de varis 29.878,39 euros
carrers en el nucli urbà.
Memòria valorada de substitució de paviment en varis carrers del n 29.577,77 euros
urbà.

SEGON: Incloure les esmentades obres en la convocatòria de subvencions per
reparar els danys de nevades, aprovant també l’informe del tècnic municipal, en
el què es fa constar la necessitat d’aquestes obres de reparació per al correcte
funcionament dels serveis urbanístics”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

22.- Sol·licitud d’incorporació en el Programa
d’Inversions Municipals 2002-2003, convocat per la
Diputació de Lleida, a fi de que s’incloguin i se
subvencionin les obres que s’annexen
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Vista la convocatòria de la Diputació del programa d’inversions municipals,
pels exercicis 2002-2003, i per tal de finançar l’obra d’ampliació de Residència
d’Avis Mossen Alexandre Pedra i d’execució de la nova cafeteria, segons
projecte redactat pels arquitectes Daniel Navas i Neus Solé, amb un pressupost
de 132.290,06 euros, per unanimitat dels reunits s’acorda:
Primer: Adherir-se a la convocatòria referenciada sol.licitant a la Diputació la
inclussió de l’obra esmentada per tal d’executar-la en l’exercici 2002, en atenció
a l’urgent necessitat d’ampliar el nombre de places de la residència.
Segon: Aprovar inicialment el projecte de referència i obrir un periode
d’exposició pública de 20 dies, restant aprovat definitivament si es certifica la
manca d’al.legacions.
Tercer: Aprovar l’informe tècnic inclòs en el formulari de la sol·licitud en el què
se justifica la necessitat de l’obra i la concurrència dels requisits de planejament
necessaris”.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

23.- Trasllat provisional de la Llar del Jubilat, del local
existent a la Residència d’Avis, fins als baixos de
l’edifici consistorial
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la Residència d’Avis “Mossèn Alexandre Pedra” està obligada a
ampliar les seves instal·lacions, d’acord amb la normativa de la Generalitat de
Catalunya, a fi de complir amb els paràmentres mínims exigits per aquesta, i
alhora augmentar el nombre de residents.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha requerit a la Residència per a què es
procedeixi d’immediat amb les esmentades obres, davant la possibilitat que en
el cas de no fer-ho se’n redueixi el nombre de residents actuals autoritzats.
Atès que, el lloc adequat per a la ubicació de l’ampliació de la Residència es
troba en l’espai ocupat actualment per la cafeteria de la Llar del Jubilat, de
propietat municipal, cedida a precari.
Atès que, per aquests motius cal cercar una nova seu per la Llar del Jubilat, la
qual cosa es considera idònia el local dels baixos de l’edifici Consistorial que
fins ara havia estat ocupat per l’Associació de Mestresses de Casa.

Vistes les disposicions del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals que regula
la facultat d’aquestos de cedir l’ús dels seus béns per a les finalitats de caràcter
social i assistencial, es proposa als reunits el següent:
Primer: Cedir a l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almacelles el local
situat als baixos de l’edifici Consistorial, a fi que s’instal·li en aquest les
dependències pròpies de la Llar del Jubilat.
Segon: L’Ajuntament es compromet a que, un cop rebuda la subvenció i
executades les obres de la nova Cafeteria en un annex de la Residència, i de
comú acord amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almacelles, facilitarà
novament el trasllat de la Llar del Jubilat a aquesta nova Cafeteria.
Tercer: Així mateix, l’Ajuntament construirà d’immediat en el jardí de la
Residència uns serveis sanitaris i una caseta per a l’emmagatzematge d’estris i
eines”.
El portaveu de CiU fa al·lusió a l’incís de l’acord 2n. on es diu que l’Ajuntament i
l’Associació de Jubilats d’Almacelles “de comú acord” traslladaran la Llar de
Jubilats a la nova Cafeteria que es farà al costat de la Residència Municipal
d’Avis, i plantegen si aquesta expressió vol dir que encara no està clar
l’esmentat trasllat. El Sr. Alcalde fa constar les reunions mantingudes i que ha
quedat suficientment clar que es durà a terme l’esmentat trasllat.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

24.- Aprovació del conveni i gestió municipal per a la
construcció de 35 habitatges de promoció pública al
carrer del Batlle Pere Simó amb la Fundació Família i
Benestar Social
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Ateses les peticions dels veïns de la vila, l’Ajuntament es veu precisat a la
construcció d’un nou grup de vivendes de protecció oficial o promoció pública
per tal de facilitar a les persones amb baix nivell adquisitiu la possibilitat de
disposar d’un habitatge que suposi un cost econòmicament suportable.
La Fundació Família i Benestar Social seguint l’experiència de construcció
d’habitatges en aquest i en altres municipis s’ha ofert novament per cobrir les
esmentades necessitats proposant la construcció de 35 habitatges en la

parcel·la que l’Ajuntament li cedeixi per tal d’encarregar-se de la construcció i
adjudicació d’aquestes vivendes.
Atès que l’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla Parcial del Sector SAU 2-34 i està en tràmit de redacció i aprovació en aquest mateix Ple del projecte de
reparcel·lació de l’esmentat àmbit que donarà com a resultat l’adjudicació a
favor de l’Ajuntament d’una parcel·la apta per als habitatges abans esmentats.
Atès que la Llei de Bases de Règim Local atribueix als ajuntaments la facultat
de promoure i actuar portant a terme qualsevol iniciativa que sigui de l’interès
dels vilatans, especialment en aquells supòsits en què la iniciativa privada no
prengui part en la consecució dels esmentats interessos.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar la conveniència de construir 35 nous habitatges de protecció
oficial en la parcel.la municipal situada en el C/ Batlle Simó.
Segon: Aprovar el model de conveni a signar amb la Fundació Família
Benestar Social per tal de col.laborar amb aquesta entitat mitjançant la cessió
dels terrenys a canvi de la construcció i adjudicació dels habitatges en les
condicions expressades en el conveni.
Tercer: Supeditar la vigència d’aquest conveni, i per tant de la construcció dels
habitatges a l’aprovació definitiva del Pla Parcial i Projecte de Reparcel.lació
del Sector SAU 2-3-4”.
El portaveu de CiU recorda que en el projecte es prevegui la instal·lació de
calefacció, a fi de no reincidir en aquesta mancança respecte a l’anterior
projecte ja executat.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

25.- Aprovació provisional del Pla Parcial “Camí de
Sucs” (text refòs)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el projecte del Pla Parcial residencial SAU 2, 3, 4 de data agost de 2001
enregistrat d’entrada amb data 4 de setembre de 2001 que desenvolupa les
normes subsidiàries de planejament existents i per altra banda modificades per
acord del Ple d’aquesta mateixa data.
Atés que el Pla Parcial “Camí de Sucs” inclou els sòls aptes per a urbanitzar
assenyalats com a zona de desenvolupament residencial i en part industrial als
plànols de qualificació del sòl, segons determina la Modificació de les NNSS de
planejament d'Almacelles tramitada especificament.

Atés que amb aquest Pla Parcial es consegueix permetre la viabilitat de
l’edificació residencial de vivendes unifamiliars i plurifamiliars i, l’ampliació o
nova ubicació d’indústries i l’obertura del vial continuació de l’Av. dels Esports.
Atès que s’ha realitzat la publicació de l’expedient mitjançant anuncis inserits
en el BOP núm. 113, de data 20 de setembre de 2001, el el diari SEGRE de
data 11 de setembre de 2001 i en el DOGC número 3478, de data 21 de
setembre, així com en el Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, i havent-se
enregistrat les al·legacions número 1739/01 i 1826/01, signades pel Sr. Mariano
Gomà Otero i Maria Carme Albín Bañeres respectivament.
Vistes les al·legacions abans referenciades i practicades les variacions de
medició que se sol·licitaven s’acordà, en el Ple de la Corporació, de data 27 de
desembre de 2001, aprovar provisionalment aquest Pla Parcial tal com es
descriu en el punt primer d’aquesta mateixa proposta.
Atès que la Comissió Prov. d’Urbanisme, després d’examinar l’expedient va
requerir a l’Ajuntament per tal que elaborés un text refòs que recollís
determinades especificacions.
Atès que, en data 21 de juny, s’ha presentat en aquest Ajuntament el text refòs
de referència i vist allò que disposen els articles 116 del Text Refós de la Llei
del Sòl, 60 i SS del Decret legislatiu 1/90 i 127 del Reglament de Planejament i
els informes obrants en l’expedient, i les disposicions transitòries de la nova llei
d’Urbanisme, de data 14 de març de 2002, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Parcial Residencial “Camí
de Sucs” (text refòs), de data juny de 2002 d'aquest municipi, d’una superficie
de 34.967 m2 , que termeneja amb el sòl urbà pel costat nord-oest i est i pel
costat sud amb una unitat d’actuació del sòl urbà ja executada.
Segon: Resta encara vigent la suspensió en l’atorgament de llicències en
l’àmbit del Pla Parcial realitzada per l’acord del Ple de la Corporació, de data 27
de desembre de 2001.
Tercer: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, a fi que es puguin
presentar les al·legacions que es creguin convenients a aquest text refòs, donat
la modificació substancial que suposa el fet que abans les cessions es
realitzaven mitjançant la creació d’espais lliures i ara, part d’aquestes, es
destinen a equipaments.

Aquest acord quedarà aprovat provisionalment i llest per trametre a la Comissió
Prov. d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva si se certifica la
inexistència d’al·legacions”.
El portaveu de CiU fa constar que coneix l’existència de problemes respecte a
determinats veïns i proposa fer ús del diàleg amb aquests. El portaveu del PSC
recorda les dues reunions hagudes amb caràcter personal amb cadascun dels
veïns afectats, així com les tres reunions col·lectives, informant que el problema
amb algun dels veïns és la seva negativa a que es tiri endavant amb aquest Pla
Parcial, qüestió que ja no és negociable, atesa l’urgent necessitat de portar
endavant aquest projecte.
Un cop sotmesa a votació, s’aprova per 6 vots a favor dels regidors del PSC i 3
abstencions dels tres regidors de CiU.

26.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els reunits:
ANY 2001
71/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 25 d’octubre de 2001.
72/01.- Convocant Ple ordinari, per al dia 25 d’octubre de 2001.
73/01.- Ordenant la suspensió cautelar dels treballs de moviments de terra que
s’efectuen en les parcel.les cadastrals 47 i 48 del polígon 2.
74/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 14 de novembre de
2001.
75/01.- Convocant Ple ordinari, per al dia 14 de novembre de 2001.
76/01.- Ordenant la immediata paralització de les obres autoritzades en Comissió de
Govern de data 3 de setembre de 2001, per a l’edifici del C/ Prat de la Riba núm. 15.
77/01.- Autoritzant la cancel.lació de la càrrega que pesa sobre la finca inscrita en el
Llibre 85, tom 1.770, Finca 6460, Foli 28 del Registre de la Propietat núm. 2 de
Lleida.
78/01.- Deixant sense efecte el Decret 76/01 en relació a l’obra de construcció d’un
edifici al C/ Prat de la Riba núm. 15.

79/01.- Aprovant inicialment l’Estudi de Detall d’Ordenació de Volums presentat per
HABITATGES ROURE-ARNÓ S.L., per l’espai delimitat per l’Av. dels Esports, carrer
del Canigó, IES “Canigó” i espai lliure públic de carrer del Canigó N-17237/01.
80/01.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Segrià – xamfrà amb C/ de Sant
Antoni, per 3,5 metres lineals.
81/01.- Convocant Comissió Informativa General i Ple extraordinari, per al dia 5 de
desembre de 2001.
82/01.- Aprovant l’indemnització i el pagament del treballador Sr. Antonio López
Moreno.
83/01.- Aprovant el pagament de la liquidació dels serveis prestats del treballador Sr.
Carlos Reales Fauria.
84/01.- Aprovant inicialment la memòria valorada d’urbanització parcial d’un tram
dels carrers Sant Jaume, Sant Roc, Joan Maragall i Dr. Rubió Sans.
85/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització d’un tram dels carrers Melcior
de Guardia i Aragó, entre els carrers de Binéfar i la Ctra. de Sucs i de Joaquim Costa
i Melcior de Guardia.
86/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització del parc de l’aigua, entre els
carrers Mossen Cinto Verdaguer, Sant Roc, Miquel Servet i Joan Maragall.
87/01.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 27 de desembre de 2001.
88/01.- Requerint a la Sra. Lucia Rodríguez Ausin a fi que cessi d’immediat en
l’activitat de tinença de gossos

ANY 2002
01/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Dr. Rubió i Sans, 6, porta 1a , per 2,5
metres lineals.
02/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, per 2,5 metres lineals.
03/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 39 , per 3,5 metres lineals.
04/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de les Piscines, 10 , porta 2a, per 4
metres lineals.

05/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Bassa del Molí, 12 , per 2,5 metres
lineals.
06/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Bassa del Molí, 5, per 2,5 metres lineals.
07/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Bisbe Irurita, 23-B, per 2,5 metres
lineals.
08/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Canigó, 37, per 3 metres lineals.
09/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Dr. Rubió Sans, 9, baixos, per 2,5
metres lineals.
10/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Antoni, 14, baixos, per 3 metres
lineals.
11/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
12/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Bassa del Molí, 3 , per 3 metres
lineals.
13/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Ntra. Sra. de Montserrat, 4, per 3
metres lineals.
14/02.- Autoritzant una placa de gual a la Rambla Catalunya, 14, per 3,5 metres
lineals.
15/02.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 28 de febrer de 2002.
16/02.- Convocant Ple ordinari, per al dia 28 de febrer de 2002.
17/02.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 28 de febrer de 2002.
18/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
19/02.- Concedint llicència d’obres (exp.15/2002) a la Sra. Josefa Vilanova Moliné
per l’enderroc del magatzem ubicat en el C/Ramon i Cajal, 3 cantonada amb el C/
Carme.

20/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Canal, 10, per 2,7 metres lineals.
21/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
22/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 41, per 3 metres lineals.
23/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Carme, 91, porta 1a, per 3,5 metres
lineals.
24/02.- Aprovant liquidació del pressupost per l’exercici 2001.
25/02.- Aprovant liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis per l’exercici
2001.
26/02.- Aprovant liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport per
l’exercici 2001.
27/02.- Aprovant liquidació del pressupost d’INDESAL per l’exercici 2001.
28/02.- Aprovant l’expedient la incorporació de romanents als crèdits del pressupost
de despeses.
29/02.- Aprovant la llicència municipal (expedient 9/2002) presentada pel Sr. Ramon
Montalban Villacampa i la Sra. Montserrat Vidal Riera.
30/02.- Nomenant alcalde en funcions, durant l’absència de l’alcalde entre els dies 5
i 14 d’abril, el primer tinent d’alcalde, Sr. Manuel Querol Llobet .
31/02.- Autoritzant el pagament a l’empresa ESPECTACLES LA TRACA S.L., com a
representant dels músics “La marxa dels Nois” i “Cover Band” per l’actuació del dia 6
d’abril de 2002.

32/02.- Autoritzant una placa de gual a la travessia de Sant Isidre, 9, per 3 metres
lineals.
33/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització del
projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar), C/
d’Aragó (entre carrer de Joaquim Costa i carrer de Melcior de Guàrdia i Matas) i C/
de Melcior de Guàrdia i Matas (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar).
34/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Jaume, 78, per 3 metres lineals.

35/02.- Decretant la suspenció dels treballs de moviments de terra que s’efectuen a
la parcel.la núm. 180 del polígon 7, a la Partida dels Pedregals.
36/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 45, per 3 metres lineals.
37/02.- Convocant Ple ordinari, per al dia 25 d’abril de 2002.
38/02.- Convocant Comissió Informativa i Comissió de Comptes, per al dia 25 d’abril
de 2002.
39/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Antoni, 86 , per 3 metres lineals.
40/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 81 , per 3 metres lineals.
41/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 82 , per 3 metres lineals.
42/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de l’Estació, 12 , per 3 metres lineals.
43/02.- Autoritzant el regidor Sr. Francesc Torres Arnó, a la signatura i representació
d’aquest Ajuntament per la convocatòria de pagament dels interessos per demora
per l’expropiació d’una finca de titularitat municipal.
44/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització del
projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar), C/
d’Aragó (entre carrer de Joaquim Costa i carrer de Melcior de Guàrdia i Matas) i C/
de Melcior de Guàrdia i Matas (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar).
45/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per l’adjudicació de la gestió,
explotació i equipament del cinema i bar-cafeteria del Casal-Centre Cultural
d’Almacelles.
46/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització del
projecte que integra els carrers del Segrià (entre carrer de Nostra Sra. de Montserrat
i Sant Jordi) i carrer de Sant Jordi (entre Rambla de Catalunya i carrer del Segrià).

27.- Precs i Preguntes
El regidor de CiU, el Sr. Josep Gòdia Visa, pregunta si hi ha molta gent
apuntada per a aquesta nova promoció d’habitatges socials i si encara està
obert el termini per inscriure’s. El portaveu del PSC contesta afirmativament pel

que fa al període d’inscripció i que actualment hi ha apuntats més de centtrenta interessats en l’adquisició d’un d’aquests pisos.

28.- Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13,20 hores
del migdia.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

