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 22 de febrer de 2002, a vostè per assistir a la sessió
ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI d’aquest Ajuntament en
primera convocatòria del dia 28 de febrer 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 inicial del Pressupost de la Corporació i Organismes Autònoms de
l’exercici 2002 i les Bases d’Execució. Aprovació dels llocs de treball i de la plantilla
de personal.

Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

SR. JOAN COLOM RIERA

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 22 de febrer de 2002, a vostè per assistir a la sessió
ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL ORDINARI d’aquest Ajuntament en
primera convocatòria del dia 28 de febrer de 2002 a les 13,20 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 les actes del Ple de la Corporació, de data 27 de desembre de 2001
i 31 de gener de 2002.
2.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment en
l’aplicació de les CCEE de l’obra d’urbanització del C/ del Segrià (entre carrers de
Ntra. Sra. de Montserrat i Sant Jordi).
3.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment en
l’aplicació de les CCEE de l’obra d’urbanització del C/ de Sant Jordi (entre C/ del
Segrià i Rambla de Catalunya).
4.- Execució per Administració de l’obra d’urbanització del C/ del Segrià (entre
carrers de Ntra. Sra. de Montserrat i Sant Jordi), i del C/ de Sant Jordi (entre C/ del
Segrià i Rambla de Catalunya).
5.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment en
l’aplicació de les CCEE de l’obra d’urbanització del C/ de Ponent (entre Ctra. de
Sucs i carrer de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ de Joaquim Costa i carrer de Melcior
de Guàrdia i Matas).
6.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització del projecte que integra els
carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i carrer de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ 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).
7.- Aprovació provisional del Pla Especial del Centre Assistencial de Sant Joan de
Déu.

8.- Aprovació del nomenament de la Sra. Marisol Vidal Valle com a responsable del
Registre Civil del Jutjat de Pau d’Almacelles.
9.- Moció de CiU en la què sol·licita al Ministeri de Foment que encaixi els futurs
enllaços de la Cerdera com a part integrant de l’autovia Lleida-Osca, en aquest tram
de la N-240.
10.- Precs i preguntes.

Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

SR. JOAN COLOM RIERA

9.- Moció de CiU en la què se sol·licita al Ministeri de
Foment que encaixi els futurs enllaços de la Cerdera com a
part integrant de l’autovia Lleida-Osca, en aquest tram de
la N-240.
Es dona lectura a la següent moció presentada pel regidor i portaveu del grup
municipal de CiU, el Sr. Josep Ibarz Gilart:
“A principis de l’estiu de 2001, el Ministeri de Foment va iniciar la construcció de dos
nous enllaços en la nacional 240, aprokimadament al P.K. 104. Obres que, des del
mes de setembre de 2001 estan aturades.
Uns enllaços que segons reconeixia el Ministeri de Foment es veuran ara totalment
afectats amb la construcció de la futura autovia Lleida-Osca. Aquest fet, segons el
mateix Ministeri comportarà la tramitació d’una ordre d’estudi per adaptar aquests
projectes a l’autovia Lleida-Osca. D’aquesta forma, aquest tram de la N-240
(enllaços de la Cerdera) quedarà encaixat al nou traçat de l’autovia.
Per aquest motiu, el grup de CiU a l’Ajuntament proposem els següents acords:
1.- Davant doncs, del fet que el Ministeri de Foment redactarà un nou projecte per tal
d’encaixar els futurs enllaços de la Cerdera com a part de la futura autovia LleidaOsca en aquest tram de la N-240. Sol·licitem que les obres que es realitzin a la
Cerdera puguin comprendre un tram més ampli de la futura autovia Lleida-Osca,
com el tram que uneix Lleida (variant) i Almacelles, amb la qual cosa es donaria una
solució definitiva als enllaços de la Cerdera, col·legi Claver i Raimat.
2.- Sol·licitem que el Ministeri contempli a l’hora de dur a terme la construcció
d’aquest tram d’autovia les al·legacions presentades pels diferents municipis”.
Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

4.- Execució per Administració de l’obra d’urbanització del
C/ del Segrià (entre carrers de Ntra. Sra. de Montserrat i
Sant Jordi), i del C/ de Sant Jordi (entre C/ del Segrià i
Rambla de Catalunya).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el projecte presentat pels arquitectes redactors Daniel Navas & Neus Solé, de data
novembre de 2000, per un import de 86.932,76 € (14.464.395 Ptes.), aprovat definitivament
per acord del Ple, de data 27 de desembre de 2001; que integra les obres d’urbanització del
C/ del Segrià (entre els carrers de Nostra Senyora de Montserrat i Sant Jordi), i del C/ de
Sant Jordi (entre els carrers del Segrià i Rambla de Catalunya).
Atès que cal procedir a l’execució d’aquestes obres per millorar la connexió amb la Rambla
de Catalunya, de la zona annexa i d’altra banda, per iniciar la pavimentació de l’accés a la
zona nord-est de la vila, que està consolidant-se per a l’edificació mitjançant les
reparcel·lacions tramitades.
Atès la LCAP permet executar les obres per Administració, en compliment dels articles 153 i
154 d’aquesta, essent necessari utilitzar el procediment negociat sense publicitat, d'acord
amb l'esmentada normativa.
Vistos els informes tècnics i jurídics obrants en l’expedient, el Ple de la Corporació, es
proposa als reunits:
Primer: Aprovar la separata del projecte d’urbanització del C/ del Segrià (entre els carrers
de Nostra Senyora de Montserrat i Sant Jordi), i del C/ de Sant Jordi (entre els carrers del
Segrià i Rambla de Catalunya), de data novembre de 2000.
Segon: Executar per la pròpia Administració i mitjançant contractes de col·laboració que
s’adjudicaran per procediment negociat sense publicitat, les obres esmentades abans
descrites.
Tercer: Aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte de
col·laboració integrant del desglossament, que s’adjunta com a annex en aquesta proposta.
Quart: Delegar en la Comissió de Govern l’adjudicació de l’esmentat contracte i resoldre
qualsevol dubte que es pugués presentar”.

Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

7.- 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.
Atès que, un cop rebut el document requerit en el paràgraf anterior i tramés a
l’Agència Catalana de l’Aigua, aquesta –en data 5 de febrer de 2002- ha informat
favorablement el Pla Especial.
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: Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Especial “Sant Joan de Déu”
d'aquest municipi, tramitat per a l’ampliació del centre en 160 places de residents.
SEGON: Trametre aquest expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la
seva aprovació definitiva i ulterior publicació”.
Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

8.- Aprovació del nomenament de la Sra. Marisol Vidal Valle
com a responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau
d’Almacelles.
Atès que, segons comunicació del Jutjat de Pau d’Almacelles i del què estableix la
normativa de la Direcció General del Registre i Notariat del Ministeri de Justícia, els
Ajuntaments han de fer-se càrrec novament del Registre Civil.
Vist el Decret d’Alcaldia 54/00, de data 6 de juliol de 2000, en el què es va resoldre
el següent:
Primer: Assumir a partir del dia 10 de juliol les funcions del Registre de l’Estat Civil per part
de l’Ajuntament d’Almacelles, en lloc del Jutjat que ho duia fins ara.
Segon: Nomenar l’auxiliar administrativa, na Marisol Vidal Valle, com a secretària
encarregada del Registre Civil d’Almacelles.
Tercer: Que es notifiqui aquesta resolució al Jutjat de Pau per al seu coneixement.

Atès que, des d’aquella data, l’esmentada auxiliar administrativa ha realitzat les
funcions referenciades.
Atès que, la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, en data 18 de desembre de 2001, emparant-se en l’Ordre,
de data 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment per l’aprovació
dels nomenaments de secretaris de Jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000
habitants ens ha requerit per a completar la documentació d’aquest expedient, a fi
que es ratifiqui pel Ple, per unanimitat s’acorda:
Primer: Ratificar el Decret d’Alcaldia 54/00, de data 6 de juliol de 2000, i aprovar el
nomenament de l’auxiliar administrativa, na Marisol Vidal Valle, com a responsable
del Registre Civil del Jutjat de Pau d’Almacelles.
Segon: Trametre les dades personals de l’interessada i les dades bancàries que li
són pròpies per complir el requeriment de l’esmentada Direcció General, a fi que
pugui percebre la indemnització corresponent.
Tercer: Notificar aquest acord a l’interessada”.
Almacelles, 25 de febrer de 2002
Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

6.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització del
projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs
i carrer de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ 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).
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 de Ponent (entre Ctra. de Sucs i carrer de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ 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).
Atès que el projecte tècnic del C/ de Ponent fou aprovada per acord del Ple de la Corporació
durant l’exercici 2000, i aprovat el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a
tipus, amb consignació suficient a la partida 511/601.06 del pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic dels carrers d’Aragó i Melcior de Guàrdia fou aprovat inicialment
per Decret d’Alcaldia 85/01, de 5 de desembre de 2001, i publicat en el BOP núm. 153, de
data 22 de desembre 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 511/601.06 del 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 projecte tècnic dels carrers d’Aragó i Melcior de Guàrdia
que fou aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia 85/01, de 5 de desembre de 2001, sense
que s’hagués presentat cap al·legació al respecte.
Segon: Aprovar definitivamentel Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Tercer: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida 511/601.06
del pressupost vigent i disposar de l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el
concurs de la contractació de les obres d’urbanització dels carrers de Ponent (entre Ctra. de
Sucs i carrer de Binèfar) redactat per l’arquitecte Miquel Torruella Molet; i el C/ d’Aragó
(entre C/ 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), redactats –aquests darrers- pels
arquitectes Navas & Solé.
Quart: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província.
Almacelles, 25 de febrer de 2002
Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

2.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les
Bases i Repartiment en l’aplicació de les CCEE de l’obra
d’urbanització del C/ del Segrià (entre carrers de Ntra. Sra.
de Montserrat i Sant Jordi).
Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del c/ del Segrià (entre el c/ de Ntra. Sra. de
Montserrat i c/ de Sant Jordi)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre 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 (entre el C/ Ntra. Sra. de Montserrat i el C/ 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 42.862,79 € (7.131.769 PTA) i el cost suportat
per l'Ajuntament en 12.858,84 € (2.139.531 PTA).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 30.003,95 € (4.992.238
PTA), equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial 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 lineals 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 informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre 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, puguent-se formular
recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de
les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

5.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les
Bases i Repartiment en l’aplicació de les CCEE de l’obra
d’urbanització del C/ de Ponent (entre Ctra. de Sucs i carrer
de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ de Joaquim Costa i carrer
de Melcior de Guàrdia i Matas)
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de Ponent (entre la Ctra. de Sucs i el C/
de Binèfar) i C/ d'Aragó (entre el C/ de Joaquim Costa i C/ de Melcior de Guàrdia)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre 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 Ponent (entre la Ctra. de Sucs i el C/ de Binèfar) i C/ d'Aragó
(entre el C/ de Joaquim Costa i C/ de Melcior de Guàrdia)”, 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 57.117,85 € (9.503.611 PTA) i el cost suportat
per l'Ajuntament en 17.135,36 € (2.851.083 PTA).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 39.982,50 € (6.652.528
PTA), equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial 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 lineals 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 informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre 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, puguent-se formular
recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de
les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

3.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les
Bases i Repartiment en l’aplicació de les CCEE de l’obra
d’urbanització del C/ de Sant Jordi (entre C/ del Segrià i
Rambla de Catalunya).
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/ de Sant Jordi (entre la Rambla de
Catalunya i el C/ del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre 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 (entre la Rambla de Catalunya i el C/ 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 46.656,30 € (7.762.955 PTA) i el cost suportat
per l'Ajuntament en 13.996,89 € (2.328.887 PTA).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 32.659,41 € (5.434.069
PTA), equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial 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 lineals 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 informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre 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, puguent-se formular
recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de
les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Almacelles, 25 de febrer de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2002.NÚMERO 03:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors:

SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. RAMON PRATS TROTA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES

Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 13 hores i 20 minuts 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 del Ple de la Corporació, de data
27 de desembre de 2001 i 31 de gener de 2002
A la vista que per una errada en la distribució de les propostes d’acta, s’han
repartit els esborranys de les actes anteriors únicament als portaveus de cada
grup polític, es decideix deixar pendent d’aprovació aquest punt fins a una
propera sessió de Ple.

2.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les
Bases i Repartiment en l’aplicació de les CCEE de l’obra

d’urbanització del C/ del Segrià (entre carrers de Ntra. Sra.
de Montserrat i 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/ del Segrià (entre el c/ de Ntra. Sra. de
Montserrat i c/ de Sant Jordi)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre 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 (entre el C/ Ntra. Sra. de Montserrat i el C/ 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 42.862,79 € (7.131.769 PTA) i el cost suportat
per l'Ajuntament en 12.858,84 € (2.139.531 PTA).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 30.003,95 € (4.992.238
PTA), equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial 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 lineals 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 informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre 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, puguent-se formular
recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de
les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per set vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

3.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les
Bases i Repartiment en l’aplicació de les CCEE de l’obra
d’urbanització del C/ de Sant Jordi (entre C/ del Segrià i
Rambla de Catalunya).
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 (entre la Rambla de
Catalunya i el C/ del Segrià)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre 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 (entre la Rambla de Catalunya i el C/ 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 46.656,30 € (7.762.955 PTA) i el cost suportat
per l'Ajuntament en 13.996,89 € (2.328.887 PTA).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 32.659,41 € (5.434.069
PTA), equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial 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 lineals 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 informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre 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, puguent-se formular
recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de
les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per set vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

4.- Execució per Administració de l’obra d’urbanització del
C/ del Segrià (entre carrers de Ntra. Sra. de Montserrat i
Sant Jordi), i del C/ de Sant Jordi (entre C/ del Segrià i
Rambla de Catalunya).
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Vist el projecte presentat pels arquitectes redactors Daniel Navas & Neus Solé, de
data novembre de 2000, per un import de 86.932,76 € (14.464.395 Ptes.), aprovat
definitivament per acord del Ple, de data 27 de desembre de 2001; que integra les
obres d’urbanització del C/ del Segrià (entre els carrers de Nostra Senyora de
Montserrat i Sant Jordi), i del C/ de Sant Jordi (entre els carrers del Segrià i Rambla
de Catalunya).
Atès que cal procedir a l’execució d’aquestes obres per millorar la connexió amb la
Rambla de Catalunya, de la zona annexa i d’altra banda, per iniciar la pavimentació
de l’accés a la zona nord-est de la vila, que està consolidant-se per a l’edificació
mitjançant les reparcel·lacions tramitades.
Atès la LCAP permet executar les obres per Administració, en compliment dels
articles 153 i 154 d’aquesta, essent necessari utilitzar el procediment negociat sense
publicitat, d'acord amb l'esmentada normativa.
Vistos els informes tècnics i jurídics obrants en l’expedient, el Ple de la Corporació,
es proposa als reunits:
Primer: Aprovar la separata del projecte d’urbanització del C/ del Segrià (entre els
carrers de Nostra Senyora de Montserrat i Sant Jordi), i del C/ de Sant Jordi (entre
els carrers del Segrià i Rambla de Catalunya), de data novembre de 2000.
Segon: Executar per la pròpia Administració i mitjançant contractes de col·laboració
que s’adjudicaran per procediment negociat sense publicitat, les obres esmentades
abans descrites.
Tercer: Aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte de col·laboració integrant del desglossament, que s’adjunta com a annex
en aquesta proposta.
Quart: Delegar en la Comissió de Govern l’adjudicació de l’esmentat contracte i
resoldre qualsevol dubte que es pugués presentar”.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per set vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

5.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les
Bases i Repartiment en l’aplicació de les CCEE de l’obra
d’urbanització del C/ de Ponent (entre Ctra. de Sucs i carrer
de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ de Joaquim Costa i carrer
de Melcior de Guàrdia i Matas)

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 Ponent (entre la Ctra. de Sucs i el C/
de Binèfar) i C/ d'Aragó (entre el C/ de Joaquim Costa i C/ de Melcior de Guàrdia)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre 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 Ponent (entre la Ctra. de Sucs i el C/ de Binèfar) i C/ d'Aragó
(entre el C/ de Joaquim Costa i C/ de Melcior de Guàrdia)”, 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 57.117,85 € (9.503.611 PTA) i el cost suportat
per l'Ajuntament en 17.135,36 € (2.851.083 PTA).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 39.982,50 € (6.652.528
PTA), equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial 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 lineals 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 informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre 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, puguent-se formular
recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de
les Contribucions Especials, percentatge del cost que deuran satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per set vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

6.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra.
de Sucs i carrer de Binèfar), C/ d’Aragó (entre C/ 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).
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 de Ponent (entre Ctra. de Sucs i carrer de Binèfar), C/ d’Aragó
(entre C/ 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).
Atès que el projecte tècnic del C/ de Ponent fou aprovada per acord del Ple de la
Corporació durant l’exercici 2000, i aprovat el Plec de Clàusules Administratives que
s’empraran com a tipus, amb consignació suficient a la partida 511/601.06 del
pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic dels carrers d’Aragó i Melcior de Guàrdia fou aprovat
inicialment per Decret d’Alcaldia 85/01, de 5 de desembre de 2001, i publicat en el
BOP núm. 153, de data 22 de desembre 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 511/601.06 del 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 projecte tècnic dels carrers d’Aragó i Melcior de
Guàrdia que fou aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia 85/01, de 5 de desembre
de 2001, sense que s’hagués presentat cap al·legació al respecte.
Segon: Aprovar definitivamentel Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Tercer: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida
511/601.06 del pressupost vigent i disposar de l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant el concurs de la contractació de les obres d’urbanització
dels carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i carrer de Binèfar) redactat per
l’arquitecte Miquel Torruella Molet; i el C/ d’Aragó (entre C/ 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), redactats –aquests darrers- pels arquitectes Navas & Solé.
Quart: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província”.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
El portaveu del grup municipal de CiU creu que hauria estat millor executar les obres
d’urbanització de tots els carrers que contempla el projecte.
El regidor d’Urbanisme assenyala que jurídicament són actuacions separades ja que
es tracta d’una àrea sotmesa a reparcel·lació.

7.- 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.
Atès que, un cop rebut el document requerit en el paràgraf anterior i tramés a
l’Agència Catalana de l’Aigua, aquesta –en data 5 de febrer de 2002- ha informat
favorablement el Pla Especial.
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: Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Especial “Sant Joan de Déu”
d'aquest municipi, tramitat per a l’ampliació del centre en 160 places de residents.
SEGON: Trametre aquest expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la
seva aprovació definitiva i ulterior publicació”.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

8.- Aprovació del nomenament de la Sra. Marisol Vidal Valle
com a responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau
d’Almacelles.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, segons comunicació del Jutjat de Pau d’Almacelles i del què estableix la
normativa de la Direcció General del Registre i Notariat del Ministeri de Justícia, els
Ajuntaments han de fer-se càrrec novament del Registre Civil.
Vist el Decret d’Alcaldia 54/00, de data 6 de juliol de 2000, en el què es va resoldre
el següent:
Primer: Assumir a partir del dia 10 de juliol les funcions del Registre de l’Estat Civil
per part de l’Ajuntament d’Almacelles, en lloc del Jutjat que ho duia fins ara.
Segon: Nomenar l’auxiliar administrativa, na Marisol Vidal Valle, com a secretària
encarregada del Registre Civil d’Almacelles.
Tercer: Que es notifiqui aquesta resolució al Jutjat de Pau per al seu coneixement.

Atès que, des d’aquella data, l’esmentada auxiliar administrativa ha realitzat les
funcions referenciades.
Atès que, la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, en data 18 de desembre de 2001, emparant-se en l’Ordre,
de data 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment per l’aprovació
dels nomenaments de secretaris de Jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000
habitants ens ha requerit per a completar la documentació d’aquest expedient, a fi
que es ratifiqui pel Ple, per unanimitat s’acorda:
Primer: Ratificar el Decret d’Alcaldia 54/00, de data 6 de juliol de 2000, i aprovar el
nomenament de l’auxiliar administrativa, na Marisol Vidal Valle, com a responsable
del Registre Civil del Jutjat de Pau d’Almacelles.
Segon: Trametre les dades personals de l’interessada i les dades bancàries que li
són pròpies per complir el requeriment de l’esmentada Direcció General, a fi que
pugui percebre la indemnització corresponent.
Tercer: Notificar aquest acord a l’interessada”.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

9.- Moció de CiU en la què se sol·licita al Ministeri de
Foment que encaixi els futurs enllaços de la Cerdera com a
part integrant de l’autovia Lleida-Osca, en aquest tram de
la N-240.
Es dona lectura a la següent moció presentada pel regidor i portaveu del grup
municipal de CiU, el Sr. Josep Ibarz Gilart:
“A principis de l’estiu de 2001, el Ministeri de Foment va iniciar la construcció de dos
nous enllaços en la nacional 240, aprokimadament al P.K. 104. Obres que, des del
mes de setembre de 2001 estan aturades.
Uns enllaços que segons reconeixia el Ministeri de Foment es veuran ara totalment
afectats amb la construcció de la futura autovia Lleida-Osca. Aquest fet, segons el
mateix Ministeri comportarà la tramitació d’una ordre d’estudi per adaptar aquests
projectes a l’autovia Lleida-Osca. D’aquesta forma, aquest tram de la N-240
(enllaços de la Cerdera) quedarà encaixat al nou traçat de l’autovia.
Per aquest motiu, el grup de CiU a l’Ajuntament proposem els següents acords:

1.- Davant doncs, del fet que el Ministeri de Foment redactarà un nou projecte per tal
d’encaixar els futurs enllaços de la Cerdera com a part de la futura autovia LleidaOsca en aquest tram de la N-240. Sol·licitem que les obres que es realitzin a la
Cerdera puguin comprendre un tram més ampli de la futura autovia Lleida-Osca,
com el tram que uneix Lleida (variant) i Almacelles, amb la qual cosa es donaria una
solució definitiva als enllaços de la Cerdera, col·legi Claver i Raimat.
2.- Sol·licitem que el Ministeri contempli a l’hora de dur a terme la construcció
d’aquest tram d’autovia les al·legacions presentades pels diferents municipis”.
Pel que fa a aquesta moció, el portaveu de CiU vol afegir que en una reunió de
treball mantinguda amb el Subdelegat del Govern a Lleida, aquest li va manifestar el
seu interès en què aquesta obra fos del tot prioritària.
El portaveu del PP assenyala, a més, que en una altra reunió mantinguda amb el
Subdelegat del Govern a Lleida, aquest va manifestar a l’Equip de Govern de
l’Ajuntament que aquesta obra s’acabaria en breu. També considera que l’Equip de
Govern podria fer convenis i donar suport a les iniciatives que en aquesta direcció
vulguessin prendre els alcaldes d’Alpicat i de Lleida, sempre i quan aquests ho
demanessin, ja que són aquests municipis els que realment estan afectats per
aquesta obra.
El portaveu de CiU replica que la seva voluntat no és ingerir-se en les competències
d’altres municipis, sinó que pretèn que anem tots a una.
El Sr. Alcalde manifesta que ha parlat amb l’enginyer de l’obra, el Sr. Angel
Morancho, redactor del projecte i li ha manifestat que es trametrà a aquest
Ajuntament documentació relacionada amb aquest assumpte. Considera també, que
la moció es pot retirar i ofereix a tots els regidors de CiU la possibilitat d’examinar la
documentació que s’enviï i parlar conjuntament del projecte, un cop s’hagi examinat.
Després de suspendre la sessió per deliberar durant uns minuts, es continua
aquesta amb la intervenció del portaveu de CiU que manifesta la intenció de retirar la
proposta si en totes les reunions de treball que es facin sobre el projecte de l’autovia
Lleida-Osca, que es van fent de manera itinerant per les diferents ciutats
involucrades en l’obra, se’ls convidi a l’igual que la resta de grups polítics.
El Sr. Alcalde es manté en la seva anterior oferta, desestimant la de CiU, en
considerar que no és habitual que en aquest tipus de reunions hi assisteixen
representants de tots els grups polítics i de tots els municipis per on ha de passar
l’autovia Lleida-Osca.
Acte seguit, se sotmet a votació la proposta que és desestimada per 7 vots en contra
dels regidors del PSC i PP, i quatre a favor dels regidors de CiU.

10.- Precs i preguntes
El regidor Sr. Josep Ramon Olivart pregunta per què no se li ha subministrat
el pressupost desglossat que va demanar verbalment al secretari. El Sr.
Alcalde pregunta a aquest regidor si l’ha pogut consultar, contestant aquest
últim afirmativament. Acte seguit, contesta el Sr. Alcalde amb l’assessorament
del secretari, que no és obligatori subministrar còpies a la resta de regidors.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13,40
hores del migdia.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

