ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE
JULIOL DE 2005.- NÚMERO 05:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària de
data 26 de maig de 2005
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.

A proposta de l’Alcaldia, per majoria, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia per
urgència els següents punts:
•

Aprovació Provisional del Pla Parcial del Pla de les Vinyes.

•

Venda de finques en el Pla de les Vinyes al Grupo Montalbán, SL.

•

Adjudicació per concurs de l’alienació de la finca urbana residencial
situada en el carrer Major, 138 (antiga caserna de la Guàrdia Civil).

•

Sol·licitud d’una pòlissa de Tresoreria.

•

Modificació del Pressupost de la Corporació 02/05 per suplement de
crèdit i crèdit extraordinari en ús de majors o nous ingressos.

•

Aprovació del Pla de Protecció Civil.

•

Modificació 01/05 del Patronat d’Esports.

•

Moció a favor del poble saharauí.

•

Moció per donar suport al Correllengua.

Igualment, s’acorda per majoria, deixar sobre la taula el següent punt:
•

Expropiació per l’obertura d’un vial en el perllongament de l’Av. dels
Esports.

En relació a aquestes propostes per urgència hi va haver una aprovació
majoritària a excepció de les quatre abstencions dels regidors del grup del
PSC. Aquests regidors sol·liciten que, de cara a altres sessions plenàries si cal,
es retardi el Ple per evitar les aprovacions per urgència.

2.- Aprovació provisional del Pla Parcial del “Pla de les
Vinyes”
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que per acord del Ple de la Corporació, de data 7 d’octubre de 2004, es
va aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic industrial del “Pla de les Vinyes”,
de data maig de 2004, que desenvolupava les NNSS de Planejament, en tràmit
de modificació.
Atès que el Pla Parcial de referència, desenvolupa la zona industrial, segons
determina la modificació de les NNSS de Planejament d’Almacelles, tramitada
específicament, la qual permetrà l’activitat industrial, integrant l’edificació amb
l’estructura del territori, amb una perfecta unió amb la vialitat existent i facilitarà
una zona d’equipament per a l’ús d’aparcaments.
Atès que no existeix cap altre sector de la vila de caràcter industrial i que el
polígon industrial de l’”Era del Comte” d’iniciativa privada, des de l’any 1995, no
s’ha arribat a executar mai.
Atesa la coincidència d’aquesta modificació amb la revisió del planejament
vigent, mitjançant la redacció d’un nou POUM, que es troba en tràmit de
redacció, el qual contindrà un estudi territorial de les diferents calsses de sòl,
eliminant aquells sòls industrials que no s’han executat i preveient l’indret i
ubicació dels nous creixements residencials i industrials.
Vistes les instruccions de la Comissió Provincial d’Urbanisme, que demanen
una sèrie de modificacions i atesa al mateix temps la necessitat de completar el
document tècnic, s’ha presentat un nou document, un nou pla parcial registrat
d’entrada en data 25 de juliol de 2005, que es proposa ara a l’aprovació.
Vist allò que disposen els articles 65 de la Llei 2/2002, de data 14 de març, que
regula l’Urbanisme a Catalunya i l’article 43 del Reglament de Planejament, de
data 23 de juny de 1978, es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment el Projecte de Pla Parcial urbanístic i
industrial, adaptat a la Llei d’urbanisme 2/2002 de 14 de juny, situat a la part
nordest de la població, redactat per l’Ajuntament i l’arquitecte Sr. Miquel Àngel
Soriano-Montagut i Marcos, amb registre d’entrada de 26 de maig de 2005.
Segon: Trametre aquest expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme, a fi
que l’aprovi definitivament i n’emeti els informes pertinents a tal efecte.
Tercer: Atès que en el Ple de data 26 de maig de 2005 es va aprovar l’informe
d’avaluació ambiental d’aquest sector i un cop exposat al públic per edicte
inserit al Butlletí Oficial de la Província de data 11 juny de 2005, núm. 79, no
s’han presentat al·legacions.

Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar provisionalment l’informe d’avaluació ambiental d’aquest
sector, redactat per l’arquitecte Sr. Miquel Angel Soriano Montagut i Marco i de
l’enginyera tècnica agrònoma, Sra. Elisabet Purroy, que caldrà trametre a la
Comissió Provincial d’Urbanisme juntament amb el Pla Parcial”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 regidors de CiU, IPA-FPM,
AIA i 1 d’ERC; i cinc abstencions del grup del PSC i del regidor Sr. Ignasi
Comella.

3.- Venda de finques en el “Pla de les Vinyes” al Grupo
Montalbán, SL
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 21 d’abril de 2004, davant del notari Sr. Martín Gonzalez
Moral, es van adquirir per part de l’Ajuntament d’Almacelles, diferents finques
rústegues en el polígon del “Pla de les Vinyes”, per destinar-les a la
urbanització d’aquest, com a zona industrial.
Atès que per part del Grupo Montalbán, SL; es fa ver una adquisició semblant
de finques rústegues en aquest polígon, amb la finalitat que en la reparcel·lació
d’aquest sector -que du a terme l’Ajuntament- se li adjudiquessin noves finques
edificables industrials fins a adquirir una superfície total de 20.000 m2.
Atès que un cop calculat l’aprofitament del sector no és suficient la propietat
inicial de Grupo Montalbán, SL i per tant, cal que adquireixi part de les finques
comprades per l’Ajuntament.
Atès que la Llei de Contractes de les Administracions Públiques permet l’ús del
procediment negociat en el supòsit de què no existeixi la possibilitat de
concurrència en l’oferta, es proposa el següent:
Primer: Alienar a Grupo Montalbán, SL les finques inicials, propietat de
l’Ajuntament, que a continuació es diran, havent d’abonar a aquest el mateix
preu que va fer-se servir per l’adquisició municipal.

Finques:
Finca núm.1:
Finca núm. 2:

3,60 euros/m2
3,60 euros/m2

Es delega en la Junta de Govern per determinar les parcel·les objecte de
venda que hauran de tenir una superfície mínima de 6.548 m2 “.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 regidors de CiU, IPA-FPM,
AIA i 1 d’ERC; i cinc abstencions del grup del PSC i del regidor Sr. Ignasi
Comella.

4.- Aprovació de la Modificació de NNSS (text refòs) del
Pla Industrial del “Pla de les Vinyes”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la conveniència de fixar l’ordenació urbanística i l’àmbit dins del qual es
vol portar a terme la reclassificació de sòl no urbanitzable que passarà a ser sòl
urbanitzable, delimitat industrial, en la zona de referència.
Atès que en el Ple, de data 29 de gener de 2004, es va presentar una proposta
que afectava a un àmbit reduït.
Atès que en el Ple, de data 27 de maig de 2004, es va ampliar aquest àmbit.
Atès que aquesta proposta ha estat estudiada novament, seguint l’àmbit reduït
inicial, fixat en el Ple de 29 de Gener de 2004, per permetre l’activitat pròpia en
aquest sector que, facilitarà la nova instal·lació de les indústries de la vila i
d’altres llocs, essent suficient l’àmbit d’aquesta proposta.
Atesa la concordança d’aquesta modificació amb la revisió del planejament
vigent, mitjançant la redacció d’un nou POUM, que es troba en tràmit de
redacció, el qual contindrà un estudi territorial de les diferents classes de sòl,

eliminant aquells sòls industrials que no s’han executat i preveient l’indret i
ubicació dels nous creixements residencials i industrials.
Atès que mitjançant l’esmentada modificació puntual de les Normes
Subsidiàries es reordena el sector de referència en funció de les necessitats
urbanístiques actuals, que han variat respecte a l’any 1982, d’aprovació de les
Normes Subsidiàries de Planejament vigents, i que ara precisa l’ampliació d’un
sòl industrial que es vol executar de forma immediata.
Atès que, en aquest mateix Ple, es presenta simultàniament l’expedient
d’aprovació inicial del Pla Parcial que desenvoluparà la modificació de les
NNSS que ara s’estan aprovant.
Atès que no existeix cap altre sector en la vila de caràcter industrial, donat que
el del “Pla de la Creu” ja es troba completament ocupat per l’edificació i atès
que el polígon conegut com a “Era del Comte”, d’iniciativa privada i de de l’any
1995, no s’ha executat i que es preveu que passarà a classificar-se en la revisió
com a zona residencial, per la seva proximitat a la vila.
Atès que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci corresponent
sense que s’hagin presentat al·legacions.
Atès que al revisar l’expedient els serveis territorials d’Urbanisme han proposat
diferents esmenes per adequar la modificació de la Llei d’Urbanisme 2/2002 de
14 de març.
Vist allò que disposen els articles 65 de la Llei 2/2002, de data 14 de març, que
regula l’Urbanisme a Catalunya i l’article 43 del Reglament de Planejament, de
data 23 de juny de 1978, es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment, per segona vegada, la Modificació Puntual de
les Normes Subsidiàries de Planejament que classifica com a sòl urbanitzable,
delimitat industrial, una zona situada en l’indret conegut com a “Pla de les
Vinyes”, d’una superfície de 52.311,35 m2, segons medició real. El document és
redactat per l’arquitecte Miquel Angel Soriano Montagut i Marco.
L’àmbit es troba situat a l’est del municipi, i la proposta està recollida en el
document tècnic, redactat per l’arquitecte Miquel Angel Soriano-Montagut i

Marcos, de data 26 de gener de 2004 i inicalment aprovat d’acord al Ple de data
29 de gener de 2004, amb la nova medició continguda en el plànol de data
setembre de 2004.
Segon: Trametre l’expedient als serveis territorials d’Urbanisme de la
Generalitat a fi que procedeixin a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup s’abstindrà
de votar, atès que no veuen clar el tema industrial que es proposa dur a terme
en aquell polígon. El regidor, Sr. Ignasi Comella, fa constar que el seu vot
particular anirà en contra de la proposta, atès que –al seu criteri- no és adequat
que en l’esmentat polígon del “Pla de les Vinyes” s’instal·lin el tipus d’indústries
que es pretenen.
El Sr. Alcalde considera que cal fer un esforç per a la creació i instal·lació de
noves empreses, com és el present cas.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 regidors de CiU, IPA-FPM,
AIA i 1 d’ERC; quatre abstencions del grup del PSC i 1 vot en contra del regidor
Sr. Ignasi Comella.

5.- Aprovació del preacord per a l’adquisició d’una finca
urbana a la carretera de Sucs per a destinar-la a zona
verda en el nou POUM
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el creixement de la població fa necessària la previsió d’una nova zona
d’equipaments al carrer del Canigó per l’ampliació de l’IES canviant la
qualificació de la zona verda instal·lada en aquell indret.
Atès que, per altra banda, el nou POUM preveu classificar com a zona verda un
espai situat en la cruïlla de la carretera de Sucs i l’Av. dels Esports, part nord,
sobre una finca propietat d’Habitatges Roure-Arnó, compresa en l’àrea limitada
per una línia situada a 25 metres de l’eix de l’Av. dels Esports pel que fa al costat

nord; pel costat est limita amb l’IES Canigó; pel costat sud amb la Ronda o Av.
dels Esports i pel costat oest amb la carretera de Sucs.
Atès que per fixar el preu d’adquisició per procediment negociat sense publicitat
de l’esmentada zona verda s’ha arribar a un acord amb el propietari signat en
data 8 de juliol de 2005.
Atès que Habitatges Roure-Arnó, que és també el propietari de la parcel·la que
termeneja pel costat nord, preten obtenir de l’Ajuntament llicència d’edificació
d’habitatges unifamiliars que tindran finestres en la zona verda en tràmit
d’adquisició.
Vist l’informe tècnic obrant en l’expedient i el document privat que justifica el
preu de l’adquisició d’una finca en aquella zona per part d’Habitatges Roure.
Vist el que disposa l’article 28 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
17 d’octubre de 1988 que permet als ajuntaments l’adquisició per part dels ens
locals dels béns necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies que
els hi encomanen la Llei de Bases de Règim Local de 2 d’abril de 1985 en el seu
article 25. Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el conveni signar amb l’alcaldia i el propietari i adquirir per
procediment negociat sense publicitat d’Habitatges Roure-Arnó la finca urbana
destinada a zona verda en el nou POUM en tràmit de superfície aproximada als
600 m2 i que termeneja en la forma que a continuació es dirà: al nord amb finca
d’Habitatges Roure Arnó; a l’est amb el Departament d’Educació de la
Generalitat (IES “Canigó”); al sud amb la Ronda o Av. dels Esports i a l’oest amb
la Carretera de Sucs.
L’esmentada finca correspon a Habitatges Roure-Arnó en virtut de conveni privat
signat amb els propietaris, els germans Visa-Purroy.
Segon: Donar compte al Departament de Governació a fi que d’acord amb
l’article 30 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals emeti, en el termini
màxim de 30 dies, l’informe previ autoritzant l’adquisició directa de la finca atès
que el bé té la peculiaritat d’estar destinat a zona verda.

Tercer: En concordança amb el pacte realitzat amb Habitatges Roure-Arnó, el
preu d’adquisició l’abonarà l’Ajuntament compensant els deutes que adquireixi
Habitatges Roure-Arnó per les liquidacions de l’impost de construccions que
l’Ajuntament realitzarà com a conseqüència de la construcció dels habitatges
que aquesta entitat realitzarà en l’exercici de 2005.
Si hi hagués una diferència a compensar al final de l’exercici es liquidarà durant
l’exercici de 2006.
Es delega en el Sr. Alcalde l’escriptura notarial de compravenda en
desevolupament d’aquest acord, ratificant el conveni signat amb data 8 de juliol
de 2005.

Quart: L’Ajuntament es compromet a preveure en el nou POUM les
determinacions urbanístiques necessàries per a concretar els paràmetres
que es derivin d’aquest conveni”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
s’abstindrà de votar, atès que no coneixen el nou Pla d’Ordenació Urbana que
es veurà afectat per aquesta proposta.
El Sr. Alcalde manifesta que pel fet de vendre, per part de l’anterior Equip de
Govern, l’espai residencial situat enfront de l’IES “Canigó” amb façana al carrer
del Canigó, d’una superfície de 2.500 m2 per uns 174.000 euros, es va limitar el
creixement de l’esmentat centre educatiu. És per això que ara cal cercar una
solució a les possibles ampliacions del centre en un futur i amb aquesta
finalitat, es modificarà el Pla d’Ordenació Urbana, qualificant com a zona
d’equipaments l’espai destinat a zona verda que separa l’IES “Canigó” amb
l’esmentat carrer. Així doncs, entèn el Sr. Alcalde, que el que es va cometre fou
un error greu i que el que es tracta de fer ara és corregir-lo, habilitant la zona
verda annexa a l’IES com a espai reservat per a futures ampliacions del centre i
adquirir una parcel·la veïna de 600 m2 per uns 150.000 euros a,
paradoxalment, l’empresa que en seu dia va comprar a l’Ajuntament la parcel·la
annexa a l’institut.
El portaveu del PSC manifesta que no és cert que es privés l’expansió de
l’Institut al posar a la venda l’espai residencial annex a aquest, donat que
l’Equip de Govern anterior va parlar amb el Departament d’Ensenyament de la

Generalitat, qui va afirmar que l’IES podria créixer mitjançant la construcció de
noves plantes per damunt de les ja existents.
El Sr. Alcalde contesta que era impossible el creixement proposat pel portaveu
del PSC per no haver-hi un pilotatge adequat segons confirma el mateix
Departament d’Ensenyament, ara d’Educació. Finalment, el Sr. Alcalde,
manifesta que l’import de la compra de la zona que es vol destinar a zona
verda, annexa a l’Institut i a l’Av. dels Esports, es finançarà compensant amb el
promotor que ara ven els pagaments de l’Impost de Construccions de les
finques que edificarà en un futur immediat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada pels 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC, AIA, IPA-FPM i el regidor Ignasi Comella; i les quatre abstencions
dels regidors del PSC.

6.- Adjudicació de la subhasta per la venda de la finca
urbana a la Carretera de Sucs, 22
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Celebrada la licitació de la subhasta de la finca urbana de propietat municipal
situades al C/ de la Carretera ded Sucs, 22, d’acord amb el Plec de Clàusules
Econòmico-administratives aprovat per acord del Ple de la Corporació, de data
26 de maig de 2005, segons l’adjudicació provisional que consta en l’acta
d’obertura de pliques aixecada a tal fi i, atès que no s’ha formulat cap
reclamació, es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el
contracte de venda de la parcel·la que a continuació es dirà al postor, na
YOLANDA PUEYO PASCUAL ajustada al Plec de Clàusules Econòmicoadministratives, per un import de 35.350,00 euros mes IVA.
“Parcel·la urbana, situada al terme d’Almacelles, en la Unitat d’Actuació
anomenada ED-2 d’aquesta població i enfront al carrer de la Carretera de Sucs,
22; d’una superfície de 209,88 m2, essent els seus límits els següents: al nord,
parcel·la de l’Ajuntament d’Almacelles destinada a Parc de Bombers; al sud,

parcel·la de la Sra. Maria Pascual Arnó i parcel·la del Sr. Isidre Pascual Arnó; a
l’est, parcel·la de l’Ajuntament d’Almacelles i carretera de Sucs; a l’oest,
parcel·la de la Sra. Maria Montalbán Fuertes i parcel·la del Sr. Isidre Pascual
Arnó. Sobre aquesta parcel·la existeix una casa de 123 m2 amb corrals que
també va adquirir l’Ajuntament”.
Titularitat: La quota del 32,42% de la plena propietat de la finca la va adquirir
l’Ajuntament d’Almacelles, en virtut de l’acord del Ple de data 14 d’abril de
1999, en pagament del saldo de 528.494 pessetes , del què n’eren deutores les
esmentades germanes en virtut del compte de liquidació provisional del
projecte de reparcel·lació de l’ED-2.
La quota del 67,58% restant de la finca la va adquirir l’Ajuntament per compra a
les germanes Montserrat i Carolina Pascual Gombau, per acord del Ple, de
data 17 de febrer de 2000.
Inscripció: La inscripció de la total finca a favor de l’Ajuntament consta en les
següents dades: Finca número 6442; Tom 1766; Llibre 84 d’Almacelles; Foli
200, incripció segona.
Dades cadastrals: parcel·la 06 de l’UTM 66334.”
Tercer: Notificar aquest acord als adjudicataris i fer els tràmits que calguin per
tal que es pugui atorgar l’escriptura pública corresponent, finalitzant l’expedient
de la manera legalment prevista i dipositant l’import a la Caixa de la Corporació.
Quart: Declarar el resultat de l’adjudicació de la resta de licitadors per al seu
coneixement.
Cinquè: Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament,
signi les escriptures corresponents davant el Notari”.
El portaveu del PSC fa constar que el seu grup s’abstindrà de votar per no ser
favorable a la venda de patrimoni. Considera, així mateix, que la finca objecte
de l’adjudicació estava destinada a una futura ampliació d’un magatzem
municipal.

El regidor, Sr. Ignasi Comella, fa constar la seva abstenció, atès que tampoc és
favorable a la venda de patrimoni.
Finalment, el Sr. Alcalde, manifesta que si les arques municipals es trobessin
en unes altres circumstàncies a les actuals no caldria fer ús de la venda de
patrimoni municipal. Pel que fa al destí de la finca a magatzem municipal, ara ja
no és necessari fer-ho, atès que aquest es troba construït en el camí
d’Alguaire.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova amb els vuit vots favorables
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA; i cinc abstencions dels regidors del
grup del PSC i del regidor Sr. Ignasi Comella.

7.- Aprovació inicial del projecte de la Llar d’Infants
Municipal situada a la cantonada dels carrers d’Antonio
de Nebrija, Jaume Balmes i Pitàgores
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Aprovat en el Ple de data 26 de maig de 2005 el projecte de referència i un
cop sotmès al públic s’han presentat algunes al·legacions, les quals s’han vist
millorades per les indicacions del Departament de Educació que ens han donat
els mòduls definitius d’espais i a fer les previsions reals de les necesitats
futures.
Vist, per altra part, la convocatòria de subvencions per part del mateix
Departament per a la creació i consolidació de llars d’Infants, hem pogut
comprovat que l’aportació del Depatament s’ha incrementat considerablement
respecte a les anteriors. És per aquest motiu que hem pogut ajustar el
paràmetes per encabir un major nombre de places escolars que serveixi per a
les necessitats futures.
És per tot això que ara es presenta renovat el projecte per fer la Llar en el
mateix indret dels carrers de Jaume Balmes, Antonio de Nebrija i Pitàgores.
Atès que ja es disposa dels terrenys per dur a terme l’obra.

Atès que existeix consignació en el pressupost.
Vist el que disposa l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya, de 13 de juny de 1995; es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte renovat de construcció de la nova Llar
d’Infants en la cruïlla dels carrers de Jaume Balmes, Pitàgores i Antonio de
Nebrija, per un import de 1.111.976,57 euros, redactat per l’arquitecte Miquel
Àngel Soriano-Montagut, de data juliol de 2005.
Segon: Exposar l’expedient al públic per un termini de 15 dies hàbils, donada
l’urgència, a fi que es presentin les al·legacions adients, restant l’expedient
aprovat definitivament si se certifica la manca d’al·legacions al respecte.
Tercer: Trametre el projecte als Serveis Territorials d’Educació, a fi que
procedeixin a aprovar-lo i subvencionar-lo dins la línia convocada per a la
creació de noves places de Llars d’Infants”.
El regidor, Sr. Ignasi Comella, manifesta que si la construcció que es du a
terme és de planta baixa més dues plantes pis, és el seu vot serà en contra per
considerar que seria millor fer-la en planta baixa, fet que permetria solventar
més fàcilment els problemes que puguessin sorgir en cas de sinistres o
incendis en l’edifici.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, assenyala que és el quart projecte
que es redacta i que s’està retardant moltíssim la construcció de la Llar
d’Infants. També pregunta si ja s’ha parlat amb el Dep. d’Educació i l’AMPA.
Finalment, considera que són del tot deficients les determinacions sobre les
característiques dels materials que es recullen en el projecte. Per acabar, diu
que el seu grup és favorable a la construcció de la Llar d’Infants però no a la
manera amb la que s’està duent a terme. També assenyala que el pati és del
tot insuficient i que la construcció hagués estat millor fer-la rehabilitant l’antic
col·legi “Pitàgores”, col·locant el Museu que es construeix allí en un altre indret
més idoni. Per tots aquests motius el seu grup votarà en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde manifesta al portaveu del PSC que li sorprèn l’actuació d’aquest
grup, ja que es va oposar a la compra de 6.000 m2 de terreny industrial i 1.000
m2 construïts de magatzem per un preu de saldo de 13 euros el metre quadrat,
fet pel qual s’ha aconseguit alliberar l’edifici “Pitàgores” de l’ús que tenia com a

magatzem municipal. També assenyala que tècnicament, qualsevol aula,
segons els paràmetres de la Conselleria d’Educació, hauria de tenir com a
mínim 6 metres d’amplada mentre que, si s’emprés l’edifici “Pitàgores, un cop
descomptat el passadís, només quedaria un espai de 4,40 metres. Assenyala,
a més, que la nova Llar d’Infants disposarà d’una superfície construïda de
1.322 m2 que, a través del nou POUM, es podran ampliar sobre la zona
d’equipaments annexa. A diferència d’això, en l’edifici “Pitàgores”, solament es
podrien utilitzar 600 m2 i, per tant, s’haurien cobert únicament les necessitats
del municipi de l’any 2006. Pel que fa a l’espai destinat a pati d’esbarjo, segons
la normativa estableix que tingui un mínim de 75 m2, mentre que el previst en el
projecte tindrà 133 m2, pràcticament el doble del mínim exigit.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada pels vuit vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM; i els cinc vots en contra dels regidors del PSC i
del Sr. Ignasi Comella.

8.- Adjudicació per concurs de l’alienació de la finca
urbana residencial situada al C/ Major, núm. 138 (antiga
caserna de la Guàrdia Civil)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament ha adquirit el solar i la construcció de l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil situada al carrer Major, 138 per un import de 55.000 euros
més la reversió gratuïta del solar.
Atès que les diferents associacions del municipi han demanat locals adients per
fer les seves activitats.
Atès que el solar que es pretèn posar a la venda permet que s’hi pugui
construir en el baixos els espais necessaris per a ubicar-hi les associacions.
Atesa la conveniència de fer ingressos per nodrir el pressupost de 2005 i
exercicis futurs.

Vist el que disposa el reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 octubre de
1988 en el seu article 40, es proposa el seguent:
Primer: Alienar per concurs públic la finca urbana núm. 138 del carrer Major,
que és l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, de 1.580 metres quadrats,
juntament amb l’edificació en desús, a canvi d’un preu i, a més a més, la
construcció i entrega a l’Ajuntament -claus en mà- en el baixos de l’edifici que
es construeixi, per part de l’adjudicatari, d’uns locals de 400 metres quadrats
per a les associacions de la vila i altres usos, d’acord amb el document tècnic
que s’adjunta anomenat “Estudi informatiu del solar”, de data 6 de juliol, signat
per na Montse Sanmartin, arquitecte tècnic.
Segon: Delegar en la Junta de Govern per continuar l’expedient aprovant el
Plec de condicions per a la venda, previ informe del Departament de
Governació i treure a licitació aquest concurs”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
s’abstindrà atès que no és favorable a la venda de patrimoni municipal.
El regidor Sr. Ignasi Comella, manifesta que, a l’igual que el grup del PSC,
votarà en contra ja que tampoc és partidari de la venda de patrimoni municipal.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’obtenir ingressos i, al mateix temps, uns
beneficis per a la població. Cal recordar que la caserna s’adquirí per 54.000
euros i es pretèn vendre per 721.000 euros. A més d’aquests 721.000 euros, es
vol una cessió de 400 m2 de superfície en planta baixa totalment equipada, i
d’un pressupost aproximat de 300.000 euros dels què també se’n beneficiaria
aquesta operació, per tal que les diferents associacions i agrupacions de la vila
tinguin un lloc per reunir-se i fer les seves activitats.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels vuit vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM, quatre abstencions del grup del PSC i un
vot en contra del regidor Sr. Ignasi Comella.

9.- Alienació per subhasta de les finques urbanes
municipals situades al C/ de Sant Roc i al C/ de Joan
Maragall
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari d’unes parcel·les urbanes
que a continuació es detallaran.
Atès que, actualment, i des de fa uns anys no es destinen a cap ús o servei
públic i es troben buides, essent la seva descripció física actual la següent.
Atès que es tracta de béns patrimonials de propis en tràmit d’inscripció en
l’inventari com a tal.
Atès que les parcel·les, d’acord amb les NNSS són edificables per tenir les
condicions de façana mínima, segons consta en l’informe de l’arquitecte
municipal.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de la finques en subhasta pública s’ha
confeccionat l’expedient adient que consta dels informes tècnics i jurídics
segons els quals les finques són urbanísticament alienables i edificables.
També es constata que les finques esmentades són alienables per destinar-les
a la construcció i l’ús residencial afectades com a zona de Clau 2 segons les
NNSS.
Vist el que disposa l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Alienar mitjançant subhasta els següents béns municipals:
Finca 1.- Porció segregada de la finca matriu:
Parcel·la urbana, situada al terme d’Almacelles, en la Unitat d’Actuació
anomenada UA-8 d’aquesta població i enfront al carrer de Sant Roc s/n; d’una
superfície de 197’5. m2, essent els seus límits els següents: al nord, amb Carrer

Sant Roc; al sud, parcel·ladel mateix Ajuntament; a l’est, parcel·la de Carmen
Simó Aresté; a l’oest, parcel·la de Jose R. Baró Simó.
Aquesta parcel·la es ven sense urbanitzar cosa que haurà d’anar a càrrec de
l’adquirent.
Titularitat: Pertany a l’Ajuntament per adjudicació de la Reparcel·lació de la
Unitat d’actuació Núm. 8, a canvi de la finca inicial de l’Ajuntament segons
acord d’ aprovació definitiva per Decret de l’Alcaldia de 28 de setembre de
1999.
Inscripció: La inscripció de la total finca a favor de l’Ajuntament consta en les
següents dades: Finca número 6714; Tom 1795; Llibre 90 d’Almacelles; Foli
217, inscripció 1ª.
Dades cadastrals: Ocupa part de la finca cadastral de referència 7128401.
Valoració: 47.400 euros més IVA
Finca 2.- resta de finca matriu:
Parcel·la urbana, situada al terme d’Almacelles, en la Unitat d’Actuació
anomenada UA-8 d’aquesta població i enfront al carrer de Joan Marafgall, s/n;
d’una superfície de 197’5. m2, essent els seus límits els següents: al nord, amb
parcel·la de l’Ajuntament; al sud, amb carrer de Joan Maragall; a l’est, parcel·la
de Carlos Simó Areste.; a l’oest, parcel·la deJavier Baró Simo.
Aquesta parcel·la es ven sense urbanitzar cosa que haura d’anar a càrrec de
l’adquirent.
Titularitat: Pertany a l’Ajuntament per adjudicació de la Reparcel·lació de la
Unitat d’actuació Núm.8 a canvi de la finca inicial de l’ajuntament segons acord
d’aprovació definitiva per Decret de l’alcaldia de 28 de setembre de 1999.
Inscripció: La inscripció de la total finca a favor de l’Ajuntament consta en les
següents dades: Finca número 6714; Tom 1795; Llibre 90 d’Almacelles; Foli
217; inscripció 1ª.

Dades cadastrals: Ocupa part de la finca cadastral de referència 7128401.
Valoració inicial: 47.400 euros, al què caldrà afegir l’IVA del 16%.
Segon: Aprovar el Plec de Condicions Econòmico-administratives que han de
regir la subhasta, publicant-se de forma adient en el Butlletí Oficial de la
Província en el termini de 20 dies hàbils, a fi de què es presentin les ofertes per
part dels interessats, o en el seu cas s’al·legui qualsevol esmena que es tingui
per convenient.
Tercer: Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord
amb allò que disposa l’article 40.c del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret 336/88 de 17 d’octubre.
El producte de la venda no es destinarà al patrimoni municipal de sòl.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
s’abstindrà atès que no és favorable a la venda de patrimoni municipal.
El regidor Sr. Ignasi Comella, manifesta que, a l’igual que el grup del PSC,
votarà en contra ja que tampoc és partidari de la venda de patrimoni municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels vuit vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM, quatre abstencions del grup del PSC i un
vot en contra del regidor Sr. Ignasi Comella.

10.- Alienació per subhasta pública de les finques
industrials que passaran a residencials situades al
polígon de “L’Era del Comte”

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari de les finques urbanes que a
continuació es detallaran, com a conseqüència de l’adjudicació a favor seu de
finques en el projecte de compensació de “L’Era del Comte”, sector industrial,
aprovat definitivament per acord del Ple.
Atès que, actualment les esmentades finques es troben buides, lliures d’usos o
serveis públics, essent la seva descripció física la que consta en l’annex
d’aquesta proposta, que recull l’escriptura de protocol·lització notarial del
projecte de compensació esmentat.
Atès que es tracta d’un bé patrimonial de propis en tràmit d’inscripció en
l’inventari com a tal, que es producte de la cessió del 10% de l’aprofitament del
sector.
Atès que l’esmentat sector no es troba urbanitzat, havent incomplert aquesta
obligació per part de la Junta de Compensació.
Atès que es troba en tràmit la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que afectarà aquest sector.
Atès que el propietari majoritari (XAVIKER, SL) ha sol·licitat que en el nou Pla
d’Ordenació, aquest sector passi a ser residencial i axií es preveu en els treball
previs a l’aprovació inicial.
Atès que les parcel.les, d’acord amb les NNSS són edicables segon consta en
l’informe de l’arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de les finques que es detallaràn’ha
confeccionat l’expedient adient que consta dels informes tècnics i jurídics
segons els quals les finques urbanísticament son alienables.
Vist el que disposa l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Alienar mitjançant subhasta els següens béns municipalsindustrials
que es preveu que passin a ser residencials:

Finca núm. 16, de forma bastant quadrada, amb una superfície de
3.227,- m2 de sòl, i una edificabilitat de 3.122 m2 de sostre. Consta amb
una càrrega del compte de liquidació provisional de 69.076,02 €.
Valor actual de la finca : (3.227x 60)

= 193.620 euros

Finca núm. 17, de forma bastant quadrada, amb una superfície de
3.225,- m2 de sòl, i una edificabilitat de 2.490 m2 de sostre. Consta amb
una càrrega del compte de liquidació provisional de 69.076,02 €.
Valor actual de la finca : (3.225 x 60)

= 193.500 euros

Finca núm. 18, de forma rectangular, amb una superfície de 2.220,- m2
de sòl, i una edificabilitat de 2.242 m2 de sostre. Consta amb una càrrega
del compte de liquidació provisional de 47.520,54 €.
Valor actual de la finca : (2.220 x 60)

=

133.200 euros

Finca núm. 44, de forma trapezoidal, amb una superfície de sòl de
897,- m2, i una edificabilitat de 915 m2 de sostre. Consta amb una
càrrega del compte de liquidació provisional de 13.714,90 €.
Valor actual de la finca : (897 x 60)

=

53.820 euros

Finca núm. 45, de forma trapezoidal, amb una superfície de sòl de
1.146,- m2, i una edificabilitat de 1.169,- m2 de sostre. Consta amb una
càrrega del compte de liquidació provisional de 17.522,05 €.
Valor actual de la finca : (1.146 x 60)

=

68.760 euros

Finca núm. 46, de forma trapezoidal, amb una superfície de sòl de
1.365,- m2, i una edificabilitat de 1.392,- m2 de sostre. Consta amb una
càrrega del compte de liquidació provisional de 20.870,50 €.
Valor actual de la finca : (1.365 x 60)

=

81.900 euros

Finca núm. 47, de forma trapezoidal, amb una superfície de 1.415,m2 de sòl, i una edificabilitat de 1.443,- m2 de sostre. Consta amb una
càrrega del compte de liquidació provisional de 21.635,- €.
Valor actual de la finca : (1.415 x 60)

=

84.900 euros

La descripció íntegra de les finques es troba en l’annex número 1 d’aquesta
proposta, on es relacionen cadascuna en la seva redacció de l’acta final del
projecte de compensació.
Aquestes finques actualment estan classificades com a sòl industrial dins d’un
sòl urbanitzable delimitat i han estat adjudicades a l’Ajuntament en concepte
de cessió del 10% de l’aprofitament del sector, en virtut de l’aprovació definitiva
del projecte de compensació del Pla parcial de l’Era del Comte. Es venen com
a finques no urbanitzades i per tant, això correrà a càrrec del comprador. És a
dir, tal i com consta en la incripció de la finca, qui l’adquireixi respon del
pagament del saldo del compte de liquidació provisional del Projecte de
reparcel·lació.
Nova Classificació:
En el Pla municipal d’Ordenació Urbana, que es troba en tràmit proper a
l’aprovació inicial, es preveu qualificar-lo de zona residencial i, per tant, qui
adquireixi entrarà en el seu moment com a finca inicial en el projecte de
reparcel·lació del sector residencial amb tot el que això comporta.
Es venen com a finques no urbanitzades i per tant això correrà a càrreg del
comprador. Es a dir tal i com consta en la incripció de la finca el qui l’adquireixi
respon del pagament del saldo del compte de liquidació provisional del Projecte
de reparcel.lació
Aquestes finques s’alienen individualment per lots independents, havent-se de
presentar una proposta econòmica diferent per cada lot que es vulgui adquirir.
Inscripció: Es troben inscrites en el Registre de la Propietat, a favor de
l’Ajuntament.
Segon: Aprovar el Plec de Condicions Econòmico-administratives que han de
regir la subhasta, publicant-se de forma adient en el Butlletí Oficial de la

Província en el termini de 20 dies hàbils, a fi de què es presentin les ofertes per
part dels interessats, o en el seu cas s’al·legui qualsevol esmena que es tingui
per convenient.
Tercer: Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord
amb allò que disposa l’article 40.c del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret 336/88 de 17 d’octubre.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
s’abstindrà atès que no és favorable a la venda de patrimoni municipal.
El regidor Sr. Ignasi Comella, manifesta que, a l’igual que el grup del PSC,
votarà en contra ja que tampoc és partidari de la venda de patrimoni municipal.
El Sr. Alcalde manifesta que està clar que si volem dur a terme la construcció
de la Llar d’Infants cal obtenir finançament i aquest és l’objecte de l’alienació
d’aquestes finques.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels vuit vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM, quatre abstencions del grup del PSC i un
vot en contra del regidor Sr. Ignasi Comella.
El Sr. Secretari assenyala que el producte d’aquesta venda s’ha de destinar a
les finalitats de Patrimoni Municipal del Sòl; que cal adaptar la proposta al nou
text refòs català d’Urbanisme recentment publicat i obtenir del Dep. de
Governació l’informe previ fixat pel Reglament de Patrimoni.
El Sr. Alcalde, finalment, assabenta als reunits que si aquest terreny passa a
ser residencial hi haurà una cessió a favor de l’Ajuntament del 10% de
l’aprofitament.

11.- Expropiació per l’obertura d’un
perllongació de la Ronda dels Esports

vial

en

la

El Ple acorda postposar aquesta proposta per a més endavant, tal com s’ha fet
constar en la introducció de l’acta del Ple.

12.- Sol·licitud d’una pòlissa
substitució de l’anterior

de

Tresoreria

per

Es dóna lectura a la següent proposta:

“Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els
ingressos encara no realitzats del pressupost actual respecte a les
despeses que cal abonar d’aquest es veu del tot necessari acudir a la
concertació d’una pòlissa de Tresoreria d’acord amb les possibilitats que
estableix l’article 49 i preceptes concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Examinat el procediment incoat per concertar una operació de Tresoreria i
trobat conforme, en relació amb l’informe de l’interventor i vistos els articles 52 i
53 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 39/88, de 28 de desembre, es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Concertar amb una entitat bancària un crèdit a curt termini de 751.265
euros, per la seva cancel·lació en el termini màxim de 12 mesos en les
següents condicions:
Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:

12 mesos
Euribor + (.......)
Trimestral
Trimestral

Com. Obertura:
Com. Indisp:
Com. Estudi:
Canc. Anticipada:
Intervenció:

0
0
0
0
Secretari de l’Ajuntament

Segon: Sol·licitar diferents ofertes a diferents entitats per a la concertació
mitjançant procediment negociat sense publicitat d’aquest crèdit, delegant en la
Junta de Govern la seva adjudicació.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per a que en nom i representació de
l’Ajuntament formalitzi els documents precisos”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup votarà en
contra atès que no veu cap necessitat per fer aquesta operació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, IPA-FPM, AIA i el Sr. Igansi Comella i quatre vots en
contra dels regidors del PSC.

13.- Modificació del Pressupost de la Corporació 02/05
per suplement de crèdit i crèdit extraordinari fent ús de
majors o nous ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atesa la conveniència de fer les obres que es dirà o de suplementar les
partides de despesa existents per tal de finançar l’exercici econòmic.
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació els crèdits
necessaris per atendre els serveis o despeses abans esmentats habilitant les
partides econòmiques adients.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atesa la necessitat de finançar les partides de referència amb els majors
ingressos recaptats per completar el total finançament tramitat .
Atès el que disposa l’article 158.4 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 35, 36.b i 38 del RD 500/90, de 20 d’abril pel que fa als
nous o majors ingressos recaptats i vist l´informe de l´Interventor es proposa
als reunits el següent:

Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
02/05, dins del vigent pressupost de l’Ajuntament de suplements de crèdit i
crèdits extraordinaris finançats amb nous o majors ingressos recaptats, amb el
següent resum:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
111
121
121
121
121
121
121
121
121
313
443
443
453
511
511
511
511
511
62202

Partida
22706
13100
13100
16000
21200
22201
22603
22602
23001
22000
21000
62200
13100
21000
21300
22103
61100
63000
21900

Concepte
Treballs realitzats altres empreses (llibres)
Campanya de la Fruita
Altres remuneracions de personal
Seguretat Social
Manteniment d’edificis
Postals
Despeses jurídiques
Publicitat
Dietes de personal
Material ordinari
Manteniment infraestructures
Construcció nínxols
Retribucions personal
Manteniment infraestructures
Instal·lacions Autocross
Combustibles i carburants
Camins
Inversió amb béns
Manteniment

TOTAL

Import
3.380,00
5.840,00
40.000,00
30.000,00
8.000,00
2.200,00
46.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
20.000,00
4.000,00
50.000,00
20.000,00
2.000,00
26.000,00
6.000,00
9.300,00

278.220,00

FONS DE FINANÇAMENT
Partida
45501
45500
28200
60005

Concepte
Subvenció Campanya de la Fruita
Subvencions
Llicències d’Obres
Venda parcel·les “Era del Comte”

TOTAL

Import
5.840,00
45.600,00
34.604,00
192.176,00

278.220,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
121
121
432
45103

453
453
511
432

Partida
20300
62500
60102
62500
62201
21000
60101
62701

Concepte
Lloguer fotocopiadora i impressora
Mobiliari
Sèquia Pla de les Vinyes
Estació meteorològica
Construcció mur Pitàgores
Poblat antic
Urbanització Travessia del Tonyo
Projectes complexes

TOTAL

Import
1.000,00
3.000,00
50.000,00
410,00
14.000,00
1.400,00
18.045,00
242.000,00

329.855,00

FONS DE FINANÇAMENT
Partida
36006
39901
45500
60005

Concepte
CCEE Travessia del Tonyo
Aportacions particulars
Subvencions
Venda de parcel·les “Era del Comte”

TOTAL

Import
12.631,00
3.000,00
2.400,00
311.824,00

329.855,00

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 la proposta a votació, aquesta és aprovada pels vuit vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM i cinc abstencions del grup del PSC i del
regidor Sr. Ignasi Comella.

14.- Sol·licitud al Ministeri de Foment del canvi
d’ubicació de l’enllaç de l’autovia en l’indret de la

carretera de Sucs desplaçant-lo fins a la perllongació
de la Rambla de la Generalitat
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ministerio de Fomento preveu per la nostra vila un enllaç entre
l’autovia Lleida -Osca a l’altura de la carretera de Sucs.
Ates que el nou POUM ha traçat com un dels vials principals per al trànsit, en
el nou creixement, la perllongació de la Rambla de la Generalitat que en
connexió amb altres eixos facilitarà la circulació per la vila.
Atesa, doncs, la necessitat de coordinar el planejament territorial amb el
planejament local per tal de fer el màxim de fluïda la circulació viària.
És per tot això que es proposa:
Primer: Sol·licitar al Ministerio de Fomento la reubicació de l’enllaç de l’autovia
amb la vila, a la alçada de la carretera de Sucs, desplaçant-lo fins a trobar la
perllongació de la Rambla de la Generalitat.
Segon: Fer tramesa d’un exemplar del nou POUM pel que fa al plànol
d’ordenació”.
El regidor Sr. Ignasi Comella fa constar que s’abstindrà, ja que no té clar que
sigui aquesta la millor opció.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, troba una equivocació perllongar la
Rambla fins a connectar amb l’autovia, considerant que seria millor per al
trànsit una circumval·lació interior.
El Sr. Alcalde manté que l’enllaç que es pretèn dur a terme tindrà el caràcter
d’accés principal a la nostra vila, assenyalant que el Dep. de Carreteres i
l’Ajuntament de Lleida són favorables a aquesta proposta. D’altra banda,
manifesta que el tècnic redactor del projecte, considera que els eixos principals
solen ser els llocs on es concentra la vida comercial d’una vila. Finalment, cal
afegir –segons el Sr. Alcalde- que l’Ajuntament de Lleida ha vist interessant

aquesta opció perquè suposa eliminar els revolts de l’actual carretera de Sucs
amb el seu embrancament amb el nucli d’Almacelles.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels vuit vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM, quatre abstencions del grup del PSC i un
vot en contra del regidor Sr. Ignasi Comella.

15.- Sol·licitud al Ministeri de Foment per la creació
d’un tercer enllaç entre l’autovia Lleida-Osca que
connecti amb la zona industrial i l’aeroport
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Arran de la redacció del POUM, que es troba en tràmit d’aprovació inicial,
s’han dissenyat els nous eixos vertebradors de la població.
Una de les necessitats imperioses per a la vila és la connexió entre l’autovia
que passarà pel Pla d’Almacelles i la zona industrial, amb les seves
ampliacions immediates, juntament amb l’aeroport de propera construcció.
Malgrat que el Ple de l’Ajuntament, en la fase d’al·legacions de l’autovia ja va
fer constar aquesta urgència, cal que ara refermem la petició aportant com a
fonament els plànols del Pla d’Ordenació Urbana que el Servei Territorial
d’Urbanisme ha vist favorablement.
És per això que es proposa al Ple el següent:
Primer: Demanar al Ministerio de Fomento la construcció d’un tercer enllaç
entre Almacelles i l’autovia que faciliti l’accés a les zones industrials del “Pla de
la Creu” i a l’aeroport d’Alguaire, facilitant el transport directe per carretera
sense haver de passar per l’interior de la vila.
Segon: Trametre la petició al Ministerio de Fomento acompanyada del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que la normativa sobre
accessos d’autovia disposa que aquests, com a mínim, han d’estar separats

2,5 Km l’un de l’altre; fet pel qual impossibilitaria la creació d’aquest segon
enllaç. És per això que insisteix i es reitera en la creació d’una circumval·lació
interior que connectés, en tot cas, amb la zona industrial del municipi.
Finalment, manifesta que el seu grup s’abstindrà si no es retira la proposta.
El Sr. Alcalde entèn que, tècnicament, seria possible fer una circumval·lació
com la que s’ha fet a Mollerussa, consistent en uns carrils laterals de servei al
costat mateix de l’autovia entre els tres enllaços, això és, des del proposat en
les inmediacions de les indústries de Venso fins al del Fondo d’Almacelles,
passant pel de Sucs; encara que si del que es parla és d’una circumval·lació
intermunicipal s’hauria de concretar si el Ministeri de Foment se’n faria càrrec
de l’import de la despesa de construcció d’aquesta circumval·lació. Creu millor,
proposar l’enllaç de referència i més quan aquest compta amb el suport de la
Diputació i la Paeria de Lleida, ja que facilita la interconnexió de dues autovies
(A-22 i A-14), una zona industrial al pla d’Almacelles i, a més, posa a l’abast
dels usuaris d’ambdues autovies un enllaç fàcil amb l’aeroport de Lleida.
Manifesta també el Sr. Alcalde la seva estranyesa, ja que quan el PSC estava a
l’Equip de Govern van demanar aquest enllaç al Pla, mentre que ara es
mostren contraris.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, puntualitza que ara mateix s’està
duent a terme les gestions per a la contractació de l’obra del tram de l’autovia
que va de la Cerdera fin a la cruïlla de la Ctra. N-240 amb Raimat. El Sr.
Alcalde diu que això no és així, sinó que el que s’està fent és la licitació de la
redacció del projecte del tram que va de Raimat fins al límit de província. Per
acabar, el portaveu del PSC proposa consensuar aquesta proposta per poder
anar plegats al Ministeri de Foment i entregar l’al·legació més consensuada
possible.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA, IPA-FPM i el regidor Sr. Ignasi Comella; i quatre
abstencions del grup del PSC.

16.- Compte del nomenament de Tinències d’Alcaldia
Es dóna compte dels següent Decrets d’Alcaldia:

“DECRET NÚM 64/05
SOBRE NOMENAMENT DE LES TINÈNCIES D’ALCALDIA
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2003.
Atès el decret 69/03 de nomenament de les tinències d’alcaldia que fins ara
han funcionat.
Atès que per seguir els pactes de governabilitat cal procedir a la seva
renovació.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril;
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 53 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
Primer: Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els següents
regidors:
1ª. Tinència d’Alcaldia
2ª. Tinència d’Alcaldia
3ª. Tinència d’Alcaldia
4ª. Tinència d’Alcaldia

SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR

Segon: Notificar aquesta resolució a les DUES persones designades per tal
que efectuin l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas. La tercera i
quarta tinència no varien.
Tercer: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
Quart: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que
celebri.

Cinquè: Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la
data d’aquesta resolució.”
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep M. Doblas, manifesta el seu desacord en el
pacte de governabilitat acordat en el seu dia, entre CiU i AIA i el pack format
per ERC i IPA-FPM, atès que no s’ha seguit el seu contingut. Afegeix que ERC
ha trencat unilateralment aquest acord des de fa dies, si bé el grup d’IPA-FPM,
a fi de no desestabilitzar el govern municipal ha seguit endavant com a
vicepresident. Afegeix, a més, que els pactes no tenen res a veure amb
l’oportunisme, indicant que s’ha cedit molt per la seva part a les pressions i
protagonismes d’algú. Al seu criteri, el grup d’ERC, s’ha vist afeblit i retallat en
la seva participació i ara per ara, només en queden quatre de base. Finalment,
aquest portaveu diu que per part d’IPA-FPM es mantindrà en el compromís de
tirar endavant amb el POUM fins a la seva aprovació definitiva, dessembussant
un assumpte que portarà més de 5.000 milions de les antigues pessetes
d’inversió.
La portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, nega les afirmacions gratuïtes que
manifesta el portaveu d’IPA-FPM, manifestant que aquest no és el lloc de parlar
d’assumptes interns. Afegeix, a més, que hi va haver una manca d’entesa amb
IPA-FPM fet que va produir una ruptura entre ambdós grups.
El Sr. Alcalde manifesta que amb aquest Decret únicament es dóna compliment
als acords del Ple del mes de juliol de 2003, en el què es va acordar el relleu de
les primeres tinències d’Alcaldia. Finalment, agraeix les paraules del portaveu
d’IPA-FPM i regidor d’Urbanisme, manifestant la seva voluntat de seguir
treballant en la finalització del POUM.

17.- Canvi de denominació de l’àrea d’Ensenyament
que passarà a anomenar-se Educació
La regidora d’Ensenyament, Sra. Montserrat Torres, proposa canviar el nom
d’aquesta delegació pel d’Educació, a fi de ser coherents amb les variacions
que, en aquest sentit, ha efectuat la Generalitat de Catalunya.

Els reunits es donen per assabentats i el Sr. Alcalde accepta l’esmentada
variació mitjantçant Decret d’Alcaldia.

18.- Adquisició del compromís davant del Departament
d’Educació per construir la Llar d’Infants Municipal en
cas de rebre la subvenció a aquest efecte
Es dóna compte de la següent ratificació d’acord de Junta de Govern, de data 4
de juliol de 2005:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord:
Vist l’ordre EDC/236/2005, de 26 de maig, per la què s’estableix les basses per
a la concessió de subvencions per part del Departament de d’Educació per a la
creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars
d’infants de titularitat municipal.
Atesa que l’ordre de referència demana que l’Ajuntament assumeixi el
compromís d’executar les obres si es concedeix la subvenció sol·licitada per a
la nova construcció de la llar d’infants Municipal, s’acorda:
Primer: Assumir el compromís d’executar les obres recollides en el Projecte
Bàsic d’execució de la Llar d’Infants d’Almacelles de data maig del 2005, si es
concedeix la subvenció sol·licitada al Departament d’Educació.
Segon: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Delegació Territorial del Departament d’Educació, als
efectes oportuns”.
Es dóna compte, aprovant-se la ratificació per unanimitat dels regidors
presents.

19.- Desistiment de la convocatòria de 2004 de
subvenció per a la creació i consolidació de places per

a infants de zero a tres anys en Llar d’Infants de
titularitat municipal
Es dóna compte de la següent ratificació d’acord de Junta de Govern, de data 4
de juliol de 2005:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord:
Atès que l’any 2003 es va sol·licitar subvenció al Departament d’Educació a
l’empara de l’Ordre ENS/304/2003, de 2 de juliol de 2003, DOGC núm. 3920,
de 8 de juliol de 2003, per la qual s’obre convocatòria de subvencions per a la
creació i la consolidació de places d’educació pre-escolar en llar d’infants de
titularitat municipal. L’expedient esmentat (núm. 030/2003) es troba en suspens
per un informe tècnic desfavorable.
Atès que el desembre de 2004 es va renunciar a la subvenció anterior, per
acollir-se a la nova convocatòria a l’empara de l’Ordre EDC/222/2004, de 18 de
juny, DOGC núm. 4165, d’1 de juliol de 2004.
Atès que en el mes de maig de 2005 la corporació ha decidit aprovar un nou
projecte de llar d’Infants ubicant aquesta en el carrer Balmes, entre el carrer
Nebrija i el carrer Pitàgores, fora per tant del pati del col·legi de la Pl. de
l’Ensenyança.
És per això que, s’acorda:
Primer: el desistiment de la nostra petició a la convocatòria de 2004, expedient
núm. 047/2004 presentat en data 20 de desembre per acollir-nos a la
convocatòria de 2005 atès que s’ha variat l’ubicació de la llar d’infants.
Segon: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Delegació Territorial del Departament d’Educació, als
efectes oportuns”.
El Sr. Alcalde manifesta que és molt positiva la desestimació d’aquesta
convocatòria per tal de poder acollir-nos a la nova de 2005, ja que suposarà un

increment de subvenció equivalent a passar de 214.000 euros a 714.000
euros.
Es dóna compte, aprovant-se la ratificació per unanimitat dels regidors
presents.

20.- Sol·licitud de subvenció per a la creació i la
consolidació de places per a infants de zero a tres anys
en Llar d’Infants de titularitat Municipal
Es dóna compte de la següent ratificació d’acord de Junta de Govern, de data 4
de juliol de 2005:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord:
Atesa l’ordre EDC/236/2005, de 26 de maig, per la què s’estableix les basses
per a la concessió de subvencions per part del Departament de d’Educació per
a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars
d’infants de titularitat municipal.
Atesa la necessitat de fer la nova llar d’infants, s’acorda:
Primer: Sol·licitar una subvenció al Departament d’Educació, d’acord amb la
resolució EDC/236/2005, de 26 de maig de 2005, per a la construcció de la
nova llar d’infants.
Segon: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Delegació Territorial del Departament d’Educació, als
efectes oportuns”.
Es dóna compte, aprovant-se la ratificació per unanimitat dels regidors
presents.

21.- Assumptes d’urgència

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

22.- Aprovació del Pla de Protecció Civil
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord:
Atesa la resolució INT/2907/2004, de 18 d’octubre, per a l’adquisició
d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per
a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil, s’acorda:
Primer: Aprovar el Pla de Protecció Civil.
Segon: Crear la Comissió de Protecció Civil.
Tercer: Anomenar com a tècnic de protecció civil al tècnic que ho sigui de
l’Ajuntament.
Quart: Ratificar-ho al Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del present
acord a la Delegació Territorial del Govern a Lleida, als efectes oportuns”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels
regidors presents en la sessió plenària.

23.a- Modificació del Pressupost del Patronat d’Esports
núm. 01/05, d’habilitació de crèdit per transferència
entre partides
Es dóna lectura a 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 de l'Ajuntament, d’aplicació subsidiària als patronats, 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 crèdits 01/05
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost del
Patronat d’Esports amb el següent resum:
MC
Transferències Ptdes.
Partides a suplementar
Funcional
Econòmica
Descripció
452
22601
Atencions protocol·làries
452
22706
Estudis i treballs tècnics

Import en euros
2.000,00
2.200,00

4.200,00
Transferències
Ptdes. a aminorar
Funcional
Econòmica
452
61100

Descripció
Inversions en reposició
TOTAL

import
4.200,00
4.200,00

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 la proposta a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA, IPA-FPM i el regidor Sr. Ignasi Comella; i quatre
abstencions del grup del PSC.

23.b- Modificació del Pressupost del Patronat d’Esports
núm. 02/05, per suplements finançats amb majors
ingressos
Es dóna lectura a 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 de l'Ajuntament, d’aplicació subsidiària als patronats, 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 crèdits 02/05
mitjançant suplements finançats amb majors ingressos del pressupost del
Patronat d’Esports amb el següent resum:
MC
Transferències Ptdes.
Suplements
Funcional
Econòmica
Descripció
452
22400
Assegurança

Import en euros
2.500,00

2.500,00
Font de finançament majors ingressos

Funcional

Econòmica
39900

Descripció
Ingressos diversos

TOTAL

import
2.500,00

2.500,00

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 la proposta a votació, aquesta és aprovada pels nou vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA, IPA-FPM i el regidor Sr. Ignasi Comella; i quatre
abstencions del grup del PSC.

24.- Moció sobre el poble saharauí
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el Sàhara Occidental és l’últim país de l’Àfrica sense descolonitzar,
amb el consentiment internacional a que el Marroc ocupi il·legítimament, el
territori des de 1975. L’any 1992, sota els auspicis de les Nacions Unides i de
l’Organització de la Unitat Africana, les parts en conflicte acordaren el Pla
d’Arranjament per al Sàhara Occidental, segons el qual s’establia la celebració
d’un referèndum just, lliure i imparcial per tal que el poble saharauí pogués
decidir lliurement el seu futur.
Atès que quasi dotze anys després, el 12 de juliol de 2003, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides va acordar per unanimitat la resolució 1495,
un nou Pla de pau inspirat en el pla del senyor James Baker, representant
especial del Secretari General de les Nacions Unides, conegut com el Pla de
pau per a la lliure autodeterminació del poble del Sàhara Occidental. Aquest
nou Pla fou acceptat pel Front Polisario, però ha anat comptant amb
l’obstrucció i el rebuig del Regne del Marroc.

Atès que les resolucions de les NNUU des de 1960, el Tribunal de la Haia, i les
disposicions internacionals aplicables han recorregut els legítims drets del
poble saharauí sobre el territori del Sàhara Occidental. No obstant això, encara
avui els seus drets estan essent violats per la potència ocupant, que només
persegueix perpetuar la seva ocupació.
Atès que el Sàhara Occidental és un territori ocupat per l’exèrcit marroquí,
dividit per murs i camps minats mentre que les seves riqueses naturals són
saquejades. Una part de la població viu en les zones ocupades presoneres
d’aquest exèrcit, i una altra exiliada en camps de refugiats fora de la seva terra.
Atès que, en les darreres setmanes, s’han desenvolupat manifestacions de
protesta contra l’ocupació marroquina en ciutats saharauís com El Aaiun, Dajla
o Smara i a marroquines, com Rabat o Fes, i la policia del Marroc ha tornat a
mostrar-se repressiva contra el poble sahrauí i, en particular, als joves
estudiants.
Atès que una delegació de parlamentaris i parlamentàries i entitats civils
catalanes i d’altres comunitats de l’Estat espanyol no pogueren ni baixar de
l’avió a El Aauiun en una visita de treball per intermediar en la resolució del
conflicte.
És per tot això que hem exposat al Ple que adopti els següents acords:
Primer: Manifestar la preocupació i rebuig a la repressió exercida per la policia
del Marroc durant les darreres setmanes, així com proclamar la necessitat que
en els territoris del Sàhara Occidental com en el Marroc el poble saharauí pugui
exercir la lliure associació, expressió i manifestació així com la resta de drets
humans i democràtics.
Segon: Manifestem al govern del Marroc que cal un canvi d’actitud,
abandonant la repressió i l’obstruccionisme, per fer efectiva la resolució del
conflicte del Sàhara Occidental, ja que les seves accions no contribueixen a la
pau ni a l’estabilitat de la zona del Magrib àrab, ni als drets de tots els pobles,
inclòs el saharauí, a viure en pau i llibertat a la seva terra.

Tercer: Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la
Unió Europea que intercedeixin, davant del govern del Marroc, per garantir el
respecte als drets humans i la legalitat internacional als territoris saharauís.
Quart: Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la
Unió Europea que defensin i facin aplicar sense més retard els acords, les lleis i
els convenis internacionals, tot respectant els legítims drets reconeguts al poble
saharauí, per tal que es puguin iniciar els processos establerts pel Pla de Pau
aprovat el 12 de juliol de 2003, en la resolució 1495 del Consell de Seguretat
de Nacions Unides i realitzar, finalment, el referèndum promès per tal que pugui
decidir lliurement el seu futur com a poble.
Cinquè: Donar coneixement d’aquesta moció al Consolat del Regne de Marroc
a Barcelona, a la Delegació del Front Polissàrio a Catalunya, a l’ACAPS, a la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharauí, a
l’Agència catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio
d’Exteriors i Cooperació del Govern Espanyol i al responsable de Política
Exterior del Consell de la Unió Europea i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels
regidors presents en la sessió plenària.

25.- Moció de suport al Correllengua
Es dóna lectura a la següent moció que presenta l’Equip de Govern al Ple:
“Atès que el català encara no és el vehicle d’expressió normal arreu del nostre
territori.
Atès que la unitat de la llengua continua essent atacada malgrat la manca
d’arguments reals d’aquells qui la neguen.
Atès la marginació que reb el català per part de les institucions estatals i
comunitàries, visibles sobretot des del Congrès dels Diputats espanyol i en
totes les instàncies de la Unió Europea, que darrerament han impedit el
reconeixement de la nostra llengua com a llengua oficial.

Atesa la nostra voluntat de fer del català la llengua d’acollida i de trobada per a
totes les persones vingudes a la nostra terra des d’arreu del món.
Atesa la consolidació que, any rere any, està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions
i societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquests suports i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que caracteritza aquest municipi.
El Ple de l’Ajuntament, comarca del Segrià, acorda:
Primer: Donar suport al Correllengua 2005 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon: Demanar al Consell de Ministres de la Unió europea que reconegui el
català com a llengua oficial amb els mateixos drets que la resta de les llengües
de la Unió.
Tercer: Donar suport a les entitats i grups municipals interessats en organitzar
el Correllengua i aportar la infraestructura necessària pel bon desenvolupament
de les activitats programades.
Quart: Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta Corporació.
Cinquè: Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15, baixos
08012 de Barcelona, al Consell de Ministres de la Unió Europea i las
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels
regidors presents en la sessió plenària.

26.- Precs i preguntes
En l’apartat de Precs, es realitzen els següents:
•

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que té interès en poder
examinar una factura de 600 euros de la passada Cavalcada de Reis,
registrada en la Junta de Govern de data 14 de febrer.

•

El mateix regidor fa constar que ha rebut un seguit de queixes per part d’uns
quants veïns del C/ de Binèfar per haver-se desplaçat el pas de vianants.

•

El mateix regidor sol·licita poder saber les raons per les quals l’arquitecte que hi
havia fins ara ha decidit deixar de prestar els seus serveis en aquest
Ajuntament. El Sr. Alcalde li respon que es tracta a la manca de temps per
poder atendre l’Ajuntament d’Almacelles i el seu despatx professional.

•

El mateix regidor demana poder examinar la factura referent a unes fotografies
aèries realitzades per l’empresa MRW.

•

El mateix regidor demana, a més, poder veure l’expedient de les Contribucions
Especials imposades per a l’execució de l’obra d’urbanització dels carrers
d’Aragó, Ponent i Melcior de Guàrdia.

•

El mateix regidor també sol·licita una reunió amb el regidor d’Urbanisme, a fi de
rebre informació sobre l’avantprojecte del POUM.

•

Finalment, el Sr. Francesc Torres, celebra l’adquisició del nou camió destinat al
nou Parc de Bombers voluntaris d’Almacelles.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,30 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

