ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2001.NÚMERO 11:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:
Regidors:

Secretari:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. RAMON PRATS TROTA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 13 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels Regidors
assenyalats més amunt.

Prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del
Secretari, es procedeix a la realització de la sessió ordinària del Ple
d'aquesta Corporació.

1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries de
data 25 d’octubre, 14 de novembre i 5 de desembre de
2001
Sotmeses a l’aprovació les actes de les sessions plenàries de data 25
d’octubre, 14 de novembre i 5 de desembre de 2001; són aprovades per 7
vots a favor dels regidors del PSC i del PP.

2.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
Parcial Industrial del polígon industrial d’”El Pla de la
Creu”
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist el projecte de la modificació Pla Parcial Industrial del Pla de la Creu de
data agost de 2001 enregistrat d’entrada amb data 6 d’agost de 2001 que

millora l’accessibilitat del polígon que permeti el pas a les zones annexes
anteriors al Pla Parcial.
Atés que el Pla Parcial que modifiquem inclou els sòls ja urbanitzats
assenyalats com a zona industrial als planols de qualificació del sòl, segons
determinació de les NNSS de planejament d'Almacelles.
Atès que s’ha publicat en el BOP núm. 101, de data 23 d’agost i el DOGC
núm. 3474, de data 17 de setembre, i en el diari SEGRE, de data 17 d’agost
de 2001; juntament amb l’exposició pública al Tauler d’Anuncis, i havent-se
registrat una al·legació, amb número de registre d’entrada 1797/01, de
l’empresa CUPASA i altres industrials de la zona, en relació amb la variació
del verd públic grafiat en els plànols objecte de la modificació i, referida
també, a la necessitat de no suspendre les llicències urbanístiques en les
parcel·les no afectades per la modificació en tràmit.
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, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Estimar l’al·legació de referència que quedarà recollida en el nou
document tècnic, que avui se sotmet a aprovació i en definitiva, aprovar
provisionalment el Projecte de modificació puntual del Pla Parcial Industrial
del Pla de la Creu sobre l’accessbilitat, de data 16 de novembre de 2001.
SEGON: Es podran atorgar llicències en les zones no afectades i també en
les que queden afectades per la variació, si bé, caldrà tendre a l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació.
TERCER: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la
seva aprovació definitiva i ulterior publicació”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

3.- Aprovació provisional del Pla Especial del Centre
Assistencial de “Sant Joan de Déu”
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Vist el projecte del Pla Especial del Centre Assistencial Sant Joan de Déu
de data juny de 2001 enregistrat d’entrada amb el número 1326/01 amb data
23 de juny
de 2001 que desenvolupa les normes subsidiàries de
planejament existents i que afecta parcialment a la finca propietat d’aquest
Centre Assistencial anomenat “Mas de Lleó”, ubicada al Sud-est de la
població d’Almacelles, a l’altura del Km. 111 de la Ctra. Nacional 240.
Atès que l’esmentat centre mitjançant aquest Pla Especial realitzarà una
ampliació de 160 places de residents i suposarà al mateix temps una millora
de les instal·lacions existents per adaptar-les a les normatives actuals.
Atès que l’expedient s’ha publicat en el BOP número 101, de data 23
d’agost; i en el DOGC 3474, de data 17 de setembre, i en el diari SEGRE de
data 17 d’agost de 2001, sense que s’hagi produit cap al·legació.
Atès que s’ha demanat informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, i un cop transcorregut el
termini legal per a la seva emissió,s’ha rebut comunicació de l’Agència
Catalana de l’Aigua demanant que es completi el Pla Especial, cosa que s’ha
comunicat a la direcció del Centre Assistencial de Sant Joan de Déu.
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, es proposa
als reunits el següent:
PRIMER: Requerir al Centre de Sant Joan de Déu la complimentació del
document tècnic, d’acord al què disposa l’Agència Catalana de l’Aigua, i
requerir igualment a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya per
tal que emeti informe que ja es va sol·licitar en el seu dia.
SEGON: Es suspen l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificacions i demolicions, en l'àmbit territorial comprés per l'esmentat Pla
Especial, donat que les noves determinacions suposen modificació del règim
urbanístic vigent. La suspensió tindrà una durada màxima de 2 anys i
s'extingirà amb l'aprovació definitiva del Pla”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

4.- Aprovació de la bonificació del 50% de l’Impost sobre
Construccions (ICO), en relació a la llicència d’obres per a
la construcció d’un edifici residencial per a l’atenció de
persones amb disminucions psíquiques o atenció sòciosanitària del Centre Assistencial de “Sant Joan de Déu”
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la instància presentada per la Direcció del Centre Assistencial de Sant
Joan de Déu, en la que sol·licita una bonificació sobre l’Impost de
Construccions, Obres i Instal·lacions (ICO), respecte a la llicència urbanística
núm. 40/2001 per a l’ampliació del centre abans referenciat.
Atès que el motiu adduït per a la concessió de l’esmentada bonificació es
basa en l’interès social i sanitari que suposarà la construcció de l’esmentat
centre, en atenció a que els
beneficiaris solament seran persones
disminuïdes psíquicament i considerant la despesa addicional que aquest fet
comporta respecte a altres tipus de serveis prestats a persones no
disminuïdes.
Atès que, amb la construcció de l’esmentat centre, s’ampliarà
considerablement la plantilla de personal destinada a aquestes atencions.
Atès que el pressupost total de les obres i instal·lacions ascendeix a la xifra
de 843.791.629 Ptes., vista l’ordenança fiscal reguladora número 3, en el seu
article 3, sobre la bonificació en l’Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions aprovada per aquest Ajuntament, i en concret l’article 104.2 del
que disposa la Llei d’Hisendes Locals número 39/88 de 28 de desembre que
preveu la facultat del Ple de bonificar fins a un 95% de la quota per raons
d’interès social, degudament acreditat, cosa que es justifica amb el projecte
presentat, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Bonificar la quota de l’Impost sobre Construccions, Obres i
Instal·lacions, aplicable a les obres del Centre Assitencial de Sant Joan de
Déu per la construcció de l'edifici abans esmentat, en un 50% d’aquesta
quota, en considerar l’especial interès o utilitat municipal d’aquest centre per
les circumstàncies socials i de foment dels llocs de treball concurrents.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i a la Direcció
del Centre Assitencial”.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

5.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les
normes subsisdiàries de planejament d’Almacelles, en els
àmbits dels SAU-2, SAU-3 i SAU-4
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la conveniència de fixar l’ordenació urbanística de l’àmbit que, arran
de l’aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament, va quedar definit
com a sectors de Pla Parcial núms. 2,3 i 4, dins del sòl preferentment
residencial.
Atès que mitjançant l’esmentada modificació puntual de les Normes
Subsidiàries es reordena els sectors de referència en funció de les
necessitats urbanístiques actuals, que han variat respecte a l’any 1982
d’aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents.
Ateses les peticions dels propietaris de les finques afectades de caràcter
residencial i també de caràcter industrial en atenció a la possible ampliació
d’una indústria annexa a aquest àmbit.
Atès que la modificació preveu també la inclusió com a sistema general viari,
clau B, d’una franja de 7 metres d’amplada, com a continuació de l’Av. dels
Esports que afecta a diferents propietaris, la qual permetrà l’obertura de
l’esmentat vial en forma d’actuació aïllada, amb independència dels sectors
de planejament adjacents.
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant anuncis
inserits en el diari SEGRE, de data 26 de setembre de 2001, en el BOP
número 120, de data 6 d’octubre de 2001 i en el Tauler d’Anuncis adients;
havent-se presentat una al·legació amb número de registre d’entrada
1894/01, signada pel Sr. Antoni Casañé Cervera i altres, en la què es
demana l’aplicació del sistema d’expropiació respecte a les finques
afectades pel vial o sistema general abans esmentat.

Vistos els articles 59 i concordants del Reial Decret legislatiu 1/90 de 12 de
juliol que refon la normativa urbanística catalana i preceptes concordats, i
els informes obrants en l’expedient, es proposa als reunits els següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament en els àmbits SAU-2, SAU-3 i SAU-4, recollida
en el document tècnic, per l’arquitecte Miquel Torruella Molet de data agost
de 2001 que substancialment reordena les zones de les illes afectades i
preveu l’obertura del vial, que és continuació de l’Av. dels Esports fins a
entroncar amb la Rambla de la Generalitat. Així mateix es declara que,
s’emprarà el sistema d’expropiació per dur a terme l’execució del
planejament pel que fa a l’espai viari calssificat amb clau B, d’una superfície
de 561,78 m2, que afecta a les parcel·les del Sr. Antoni Casañé i els altres
al·legants de l’escrit abans mencionat, recollint així la petició realitzada, que
corrobora l’iniciativa municipal atès que es prova pràcticament redactat el
projecte d’expropiació per portar a terme aquesta obertura de vial.
SEGON: Es suspen l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificacions i demolicions, en l'àmbit territorial comprés per l'esmentada
Modificació de Normes, donat que les noves determinacions suposen
modificació del règim urbanístic vigent. La suspensió tindrà una durada
màxima de 2 anys i s'extingirà amb l'aprovació definitiva del Pla.
TERCER: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la
seva aprovació definitiva i ulterior publicació”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

6.- Aprovació provisional del Pla Parcial residencial del
“Camí de Sucs”
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·liciten, s’acorda aprovar provisionalment aquest Pla
Parcial tal com es descriu en el punt primer d’aquesta mateixa proposta.
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, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Parcial Residencial
“Camí de Sucs” 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: Es suspen l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificacions i demolicions, en l'àmbit territorial comprés per l'esmentat Pla
Parcial, donat que les noves determinacions suposen modificació del règim
urbanístic vigent. La suspensió tindrà una durada màxima de 2 anys i
s'extingirà amb l'aprovació definitiva del Pla.
TERCER: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la
seva aprovació definitiva i ulterior publicació”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

7.- Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2002
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord de Ple de data 14 de novembre de 2001, es va aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics
per l’exercici 2002.
Atès que l’esmentat expedient ha estat exposat al públic en virtut d’edicte
publicat en el BOP núm. 139, de data 20 de novembre de 2001, i
transcorregut el termini reglamentari, no s’ha presentat al·legació alguna.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals i els informes obrants en l’expedient, es
proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals i
preus públics tal com es van aprovar provisionalment en el Ple de data 14 de
novembre de 2001.
SEGON: Que es publiquin les esmentades modificacions íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província, juntament amb les tarifes de la resta
d’ordenances no modificades adaptades a l’Euro”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

8.- Aprovació del conveni modificat a signar amb
l’empresa GAS NATURAL, SDG per la liquidació de
l’Impost sobre Construccions (ICO) i del preu públic per la
ocupació del subsòl per la via pública
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que l’empresa GAS NATURAL SDG ha obtingut del Departament
d’Indústria de la Generalitat la concessió administrativa per la prestació del
servei de subministrament de gas als usuaris de la vila.
Atès que desprès de procedir a la seva distribució en alta s’està portant a
terme per l’esmentada empresa l’estesa de la xarxa per alimentar a
indústries fora de la zona urbana i també a les situades en la zona urbana i
així com als comerços i habitatges.
Atès que han estat aprovades oportunament les diferents ordenances que
regulen els impostos i taxes municipals derivats d’aquesta activitat si bé per
tal d’agilitzar la seva aplicació cal signar amb l’empresa esmentada un
conveni que faciliti la gestió i liquidació dels esmentats tributs.
Atès que per acord del Ple de 28 de juny de 2001, es va aprovar i trametre a
GAS NATURAL SDG un model de conveni que no ha estat acceptat per
aquesta entitat.
Atès que amb posterioritat i concretament, amb data 22 d’octubre de 2001,
s’ha presentat el nou redactat del conveni proposat per GAS NATURAL SDG
que suprimeix la referència a la obligatorietat de subministrar informació a
l’Ajuntament sobre les companyies a les que subcontracti GAS NATURAL
SDG, per ser una qüestió aliena a la present relació contractual. Es proposa
als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar la nova minuta de conveni per a la tributació a què donarà
lloc dels impostos i taxes que es generaran amb l’obertura de les rases per
part de GAS NATURAL SDG i d’altres empreses subministradores que facin
ús o aprofitament del domini públic local, la qual d’adjunta com annex a
aquesta proposta.
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde la signatura dels convenis individuals amb
les empreses que optin per acollir-se al present conveni”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

9.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall d’Ordenació
de volums de l’àmbit delimitat per l’Av. dels Esports,

carrer del Canigó, IES “Canigó” i espai lliure públic al
carrer del Canigó
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l’Estudi de Detall de l’ordenació de volums de l’àmbit delimitat per:Avda
dels Esports, C/ Canigó, I.E.S. Canigó i espai lliure públic al C/ Canigó,
redactat per J. MIQUEL TORRUELLA MOLET, arquitecte.
Atès que l’expedient ha esta aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia
número 69/01, de data 16 d’octubre, i un cop exposat al públic mitjançant
inserció d’edictes en el BOP número 128, de data 25 d’octubre de 2001, al
diari SEGRE de data 18 d’octubre de 2001 i al Tauler d’Anuncis d’aquest
Ajuntament, sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Vist el disposat pels articles 64 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de
juliol, pel que s’aprova el refós dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística, el disposat per l’article 140 del Reglament de
Planejament i la documentació obrant en aquest expedient, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’ordenació de volums
de l’àmbit delimitat per:Avda dels Esports, C/ Camigó, I.E.S. Canigó i espai
lliure públic al C/ Canigó, de data setembre de 2001.
SEGON: Notificar als interessats d’aquest acord i trametre la documentació
tècnica d’aquest expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per
assabentar-los d’aquesta resolució”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

10.- Aprovacio inicial de la Modificació Puntual de Normes
Subsidiàries de Planejament, reclassificant el sòl no
urbanitzable que passarà a ser sòl apte per urbanitzar,
situal en l’àmbit sud-oest del municipi (al sud pel carrer
del Llevant, al nord pel camí vell de Sucs, a l’oest per la
urbanització dels Aubacs i a l’est per sòl no urbanitzable)

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès l’expedient iniciat per a la modificació referenciada que es proposa
reclassificar com a sòl apte per urbanitzar una porció de sòl no urbanitzable
situada al sud pel carrer de Llevant al sud, al Camí Vell de Sucs pel Nord, a
la urbanització dels Aubacs per l’oest i per sòl no urbanitzable a l’oest.
Atès que l’esmentada modificació produirà com a efectes directes l’increment
de l’oferta de parcel·les i solars destinats a l’ús residencial d’habitatges
unifamiliars aïllats, en filera o aparellats. A més, cal especificar que serà una
petita ampliació de sòl residencial (22.113 m2), i que els vials ja es
contemplen com perllongacions naturals dels carrers ja existents en aquella
zona.
Atès que, malgrat que l’Ajuntament està gestionant el desenvolupament de
les NNSS mitjançant la redacció del Pla Parcial que afecta als SAU’s 2, 3 i 4;
el qual generarà solars de característiques similars als de l’àmbit que ara es
proposa ampliar, si bé suposarà una oferta limitada en el temps.
Atès que s’ha de tenir en compte que la resta d’espai destinats pel
planejament a solars per urbanitzar, degut a circumstàncies de diferent
índole, no s’han gestionat i, per tant, l’oferta actual resulta del tot insuficient.
Atès que no és possible la revisió de les NNSS a curt termini, per la
necessitat d’esperar l’informe del projecte de l’autovia Lleida-Osca, que
condicionarà en gran manera la distribució urbanística de la vila.
Vist allò que disposa l’article 59 i articles concordants del Decret Legislatiu
1/90, de 12 de juliol, que refon la normativa urbanística catalana, es proposa
als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries
de Planejament, reclassificant el sòl no urbanitzable que passarà a ser sòl
apte per urbanitzar, situal en l’àmbit sud-oest del municipi i que recull el
document tècnic redactat per l’arquitecte Miquel Torruella Molet, de data
octubre de 2001, ja que suposarà una ampliació del sòl urbà residencial de la
vila.
SEGON: S’exposarà al públic l’expedient pel termini d’un mes, per tal que es
pugui consultar i, si s’escau, presentar al·legacions, quedant aprovat

provisionalment per Decret d’Alcaldia, si se certifica la inexistència
d’aquestes.
TERCER: Publicar aquesta resolució al BOP, DOGC i en un dels diaris de
més difusió de la província.
QUART: Notificar aquest acord al propietari promotor d’aquesta iniciativa”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

11.- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de
diversos carrers en la zona de la Rambla de Catalunya
(entre Rambla de Catalunya i carrer de la Noguera, i carrer
d’Alguaire i carrer de Nostra Senyora de Montserrat)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atesa la necessitat i conveniència de determinar les obres necessàries per a
la urbanització de varis carrers en la zona de la Rambla de Catalunya (entre
Rambla de Catalunya i carrer de la Noguera, i carrer d’Alguaire i carrer de
Nostra Senyora de Montserrat) per tal de dotar-los dels serveis urbanístics
necessaris pel desenvolupament general de la zona i pel gran interès de
viabilitat rodada existent actualment, donat que es tracta de comunicar
urbanísticament aquests carrers amb el sector est de la Rambla.
Atès que aquest projecte pretén servir de base per que aquests carrers
puguin disposar, de manera correcta, dels serveis fonamentals i necessaris a
tot nucli urbà.
Atès que, un cop aprovat inicialment aquest projecte per Decret núm. 70/01, i
exposat al públic l’expedient per inserció d’edicte en el BOP núm. 128, de
data 25 d’octubre i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, sense que s’hagi
presentat cap al·legació al respecte.
Atès el que disposa el RD legislatiu 1/90, de 12 de juliol, que refon la
normativa urbanística catalana, i el que disposa el RD llei estatal 5/96 de 7
de juny, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl, en el seu article 4t.,
que modifica la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, donant nova

redacció a l’article 21.1, paràgraf “m”, atorgant competència a l’Alcaldia per
l’aprovació inicial de projectes d’urbanització.
Atesos els informes obrants en l’expedient, pels reunits es proposa:
Primer: Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de varis carrers en
la zona de la Rambla de Catalunya (entre Rambla de Catalunya i carrer de la
Noguera, i carrer d’Alguaire i carrer de Nostra Senyora de Montserrat) per
un import de 101.684.295,-- Ptes., de data octubre de 2000, redactat pels
arquitectes Daniel Navas i Neus Solé.
Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’urbanisme per
assabentar-la del projecte i de la seva tramitació”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

12.- Refinançament dels préstecs amb el Banc de Crèdit
Local
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Després de l’examen de les contractacions de les operacions de préstec
anteriors a 1997, concertades amb el Banc de Crèdit Local, segons el detall
que a continuació es dirà i a la vista de que els interessos bancaris actuals
són inferiors, es va procedir a negociar amb aquesta entitat els préstecs
existents dels quals ressenyem les seves dades:
Data formalització: 11/94
Import formalització: 39,2 milions de PTA
Diferencial: 0,5
Data formalització: 12/95
Import formalització: 20,2 milions de PTA
Diferencial: 0,475
Data formalització: 10/97
Import formalització: 39,6 milions de PTA
Diferencial: 0,15

En una primera oferta, de data 4 de desembre de 2001, el Bac de Crèdit
Local, assenyalava un tipus indexat a l’euríbor trimestral i un diferencial mig
del 0,30%.
En una segona negociació, s’ha obtingut una oferta, de data 17 de desembre
de 2001, de la mateixa entitat en la què el diferencial mig es rebaixa al
0,28%, cosa que suposa una aminoració important dels tipus aplicables.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Modificar els contractes existents amb el Banc de Crèdit Local
englobant les operacions existents esmentades en un nou conveni de
refinançament, d’acord amb l’oferta darrera de data 17 de desembre de
2001, amb les següents dades:
Import: 46.364.858 Ptes. (suma capital pendent dels 3 préstecs a 1 de gener
de 2002.
Indexació del tipus: Euríbor trimestral
Diferencial mig: 0,28%
Termini d’Amortització: 13 anys
Termini de carència: 2 anys
Comissió d’Obertura: 0%
Comissió d’Estudi: 0%
Comissió per Modificació de contracte: 0,10% (única despesa)
Liquidacions i amortitzacions trimestrals
Fedetari públic: Secretari de l’Ajuntament (no hi ha despeses de correduria)
Garantia suficient de recursos amb domiciliació del Fons Nacional i del Fons
de Cooperació de Catalunya.
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde per la signatura d’aquest contracte”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

13.- Modificació núm. 9 del Pressupost General de la
Corporació, de suplement de crèdit fent ús del Romanent
de Tresoreria

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 suplement de crèdit 9/01 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:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL

441
451
451
511
511
511
622
432

PARTIDA

21000
22601
22701
21000
21400
62300
21200
22706

CONCEPTE

Manteniment i infraestructura
Atencions protocolàries
Treballs realitzats per altres empreses
Manteniment i infraestructures
Manteniment material de transport
Maquinària, instal·lacions i altres estris
Reparacions i manteniment edificis
Estudis i treballs tècnics

TOTAL

IMPORT

4.200.000
850.000
300.000
800.000
100.000
50.000
200.000
2.500.000
9.000.000

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT: 9.000.000 PTA

FONS DE FINANCIACIÓ:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE CRÈDIT

TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

9.000.000
9.000.000

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”.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

14.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 10,
de suplement de crèdit per majors ingressos obtinguts
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació 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 insuficient que serà finançada mitjançant majors ingressos
recaptats procedents de les partides que es detallaran, completant així el
total finançament.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 36 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa als majors
ingressos recaptats, i vist l´informe de l´Interventor acctal. es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de suplement de crèdit núm. 10/01
finançat amb majors ingressos recpatats amb el següent resum:

ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA

28200
42000
86000

CONCEPTE
Impost sobre construccions (ICO)
Participació tributs de l’Estat
Reintegrament de dipòsits (pòsit agrícola)

TOTAL

IMPORT

1.800.000
6.000.000
1.003.555
8.803.555

ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit)
PARTIDA

121
121
121
121
313
422
432
442
442
443
451
451

13100
16000
21300
22601
48000
21200
22602
13000
21400
21000
20500
21200

CONCEPTE

Altres remuneracions de personal
Seguretat Social
Reparació i manteniment maquinària
Atencions protocolàries i de representació
Atencions benèfiques
Reparació i manteniment d’edificis
Publicitat i propaganda
Retribucions bàsiques
Manteniment material de transport
Manteniment i infraestructures
Mobiliari i ensers
Reparació i manteniment d’edificis

TOTAL

Modificació per majors
ingressos obtinguts

2.500.000
2.500.000
200.000
300.000
50.000
1.800.000
200.000
100.000
250.000
50.000
150.000
703.555

8.803.555

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

15.- Modificació núm. 2 del Pressupost del Patronat
d’Esports, de suplement de crèdit fent ús del Romanent
de Tresoreria
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 suplement de crèdit 2/01 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:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA
CONCEPTE
452
13100 Retribucions bàsiques
TOTAL

IMPORT
293.024
293.024

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT: 293.024 PTA
FONS DE FINANCIACIÓ:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE CRÈDIT

TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

293.024
293.024

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

16.- Modificació del Pressupost del Patronat d’Avis núm.
3, de suplement de crèdit per generació d’ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost del Patronat d’Avis 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 insuficient que serà finançada mitjançant generació d’ingressos
procedents de la partida de l’internat.
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
3/01 dins del vigent pressupost del Patronat d’Avis generant suplements de
crèdit per via de generació d’ingressos amb el següent resum:
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA
39900
Internat
TOTAL

CONCEPTE

IMPORT
1.800.000
1.800.000

ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit)
PARTIDA

313

CONCEPTE

13000 Retribucions bàsiques

TOTAL

Modificació per
generació ingressos

total crèdit

1.800.000 1.800.000
1.800.000 1.800.000

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

17.- Modificació del Pressupost d’Indesal núm. 1, de
transferència entre partides
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases
d'execució del pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari
de l'estat de despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4ª. , base 11ª. de les bases d'execució del
pressupost, que regula l'aprovació dels expedients de transferència de
crèdits.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre
determinades despeses que no es poden ajornar fins el proper any, sense
que existeixi en el pressupost ordinari en vigor consignació pressupostària o
per ésser aquesta insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 1/2001
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost
d’Indesal amb el següent resum:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
FUNCIONAL PARTIDA
CONCEPTE
451
22706 Treballs elèctrics
TOTAL

IMPORT
800.000
800.000

FONS D’AMINORAR
FUNCIONAL PARTIDA
CONCEPTE
451.2
22706 Altres treballs
451.2
22602 Publicitat i propaganda
TOTAL

IMPORT
250.000
550.000
800.000

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

18.- Modificació del Pressupost d’Indesal núm. 2, de
suplements de crèdit fent ús del Romanent de Tresoreria
Es dóna compte de 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 suplement de crèdit 2/01 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:

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA
CONCEPTE
451
22706 Treballs elèctrics
622
22601 Despeses protocolàries
TOTAL
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT: 578.720 PTA
FONS DE FINANCIACIO:

IMPORT
148.720
430.000
578.720

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE CRÈDIT

TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

578.720
578.720

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i del PP.

19.- Precs i Preguntes
Es dóna lectura a la pregunta per escrit que presenta el portaveu del grup
municipal de CiU:
“El dissabte dia 15 de desembre de 2001, a les 9 hores es va iniciar una
nevada a Almacelles. Nevada que va deixar a la nostra població a l’igual que
en el terme una capa de fins a 25 centímetres de gruix de neu.
Acte seguit les temperatures van experimentar una forta baixada situant-se
entre 1 grau positiu i 10 de negatiu.
Aquestes circumstàncies climàtiques adverses van deixar al nostre poble a
l’igual que en altres municipis gairebé incomunicats, carreteres, carrers,
voreres i camins intransitables.
Davant d’aquesta situació crítica, totes les Institucions del territori, Ministeri
de Foment, Generalitat, Diputacions i Ajuntaments van activar els seus Plans
d’Emergència per tal de netejar urgentment carreteres, carrers, voreres i
camins intransitables.
A Almacelles tot indica que no es va seguir la tònica general, l’Equip de
Govern del nostre Ajuntament va tardar 34 hores per declarar el Pla
d’Emergència (18 hores del diumenge dia 16 de desembre) tot i la situació
crítica. És més, segons ens van informar fons dels Bombers d’Almacelles,

van ser ells mateixos els que van insistir per activar el Pla d’Emergència,
primer davant del regidor Francesc Torres el qual es va comprometre a
parlar amb vostè senyor Visa (diumenge dia 16 a les 10 del matí), però que
davant de la falta de resposta d’aquest regidor, els Bombers es van tenir que
traslladar a casa de vostè per demanar-li que activés el Pla d’Emergència
(17,30 de la tarda del mateix diumenge). Finalment a les 18 hores quedava
activat el Pla d’Emergència d’Almacelles.
Ens pot explicar vostè, senyor Alcalde, quins han sigut els seus motius per
no activar el Pla d’Emergència d’Almacelles, fins a les 18 hores del
diumenge 16 de desembre de 2001, i deixant a la gent de la població a la
seva bona aventura, amb voreres, carrers, camins plens de neu gelada.
Josep Ibarz Gilart, portaveu de CiU a l’Ajuntament d’Almacelles”
El Sr. Alcalde fa constar, en resposta a la pregunta formulada, que el
dissabte 15 de desembre, a les 10 hores del matí es va posar en contacte
amb la Policia Local a fi que l’avisessin de qualsevol emergència o
circumstància que es pugués produir amb motiu de la nevada que s’estava
produint.
Arran de la trucada, diumenge pel matí del regidor Francesc Torres, es va
posar en marxa el Pla d’Emergència d’Almacelles. Posteriorment, i arran de
la trucada dels Bombers –que s’havien d’haver adreçat i coordinat des d’un
primer moment amb els efectius de la Policia Local i no al domicili particular
de l’alcalde-, es van activar tots els mecanismes d’emergència que es van
creure oportuns en aquell moment.
Finalment, el Sr. Alcalde es pregunta on estava en aquells moments el
portaveu i regidor del grup municipal de CiU, el Sr. Josep Ibarz, com a
representant d’aquest grup polític i com a treballador de conservació de Vies
i Obres de la Diputació de Lleida.
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

