ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE
JULIOL DE DE 2004.- NÚMERO 04:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

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

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

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària de
data 27 de maig de 2004
Abans d’iniciar la sessió plenària, el secretari proposa que en la redacció de
l’acta anterior, dins del capítol de pregs i preguntes, al contestar l’alcalde a la
segona intervenció del portaveu del PSC, sobre la col·locació de la foto del

President de la Generalitat en el despatx d’Alcaldia, cal dir en lloc de: “que no
troba convenient fer-ho per motius estètics” és millor redactar “que no ho troba
convenient, atès que no és obligatori”. El Sr. Alcalde es ratifica en aquesta
esmena atès que recull millor el sentit de les paraules que es van dir. El
portaveu del PSC, considera que no cal esmenar l’acta, deixant el seu redactat
literal. Sotmesa a votació, els reunits aproven l’acta amb l’esmena proposada i
el vot en contra dels quatre regidors del PSC que consideren que cal mantenir
la redacció de l’esborrany.
El Sr. Secretari reparteix als reunits un full amb petites esmenes a algunes de
les propostes d’aquest Ple. Tots els regidors accepten aplicar les esmenes
facilitades a les propostes originals. En l’esborrany del Ple ja estan aplicades
les esmenes de referència.

2.- Informes d’Alcaldia
El Sr. Alcalde manifesta que, com es podrà comprova, aquest és un nou punt
que personalment ha volgut introduir per explicar a tots els regidors, de forma
molt més directa, algunes iniciatives del govern municipal. Acte seguit, realitza
els següents informes:
1. Els dies 3 i 22 de juny, d’acord amb el manifest signat amb els alcaldes
de la Baixa Llitera (subcomarca d’Almacelles), es varen reunir a Lleida
amb el Sr. Josep Condal i amb el representant de l’empresa d’autocars
Morell, acordant-se fer els estudis de viabilitat econòmica pertinent per a
la posada en funcionament del bus urbà i interurbà.
2. El dia 4 de juny pel matí, es va reunir a Barcelona amb l’Hble. Conseller
de Relacions Institucionals, Sr. Joan Saura, per presentar-li la proposta
d’acollir en el nostre terme l’aeroport de Lleida. Per la tarda, informa el
Sr. Alcalde que, juntament amb els alcaldes de Gimenells i el Pla de la
Font, es van reunir amb l’Hble. Consellera d’Interior, la Sra. Montse
Tura, per demanar-li la creació d’una subcomissaria de Mossos
d’Esquadra. La Consellera es va comprmetre a que durant l’exercici de
2007 estudiaria a fons aquesta qüestió i ja, des d’ara mateix, es va
comprometre a dotr d’una patrulla fixa per aquesta subcomarca.

3. El dia 18 de juny es va reunir el Sr. Alcalde amb l’Hble. Conseller de
Governació, Sr. Joan Carretero, per sol·licitar-li que en la propera
remodelació territorial de Catalunya es tingui en compte la creació de la
comarca o subcomarca de la Baixa Llitera, amb capitalitat a Almacelles.
El Conseller va manifestar la seva predisposició a estudiar la petició que
comportaria més equipaments i serveis per a la nostra localitat.
4. El dia 30 de juny, el Sr. Alcalde va visitar el delegat de carreteres de
l’Estat a Catalunya, Sr. Vicenç Vilanova, per conéixer l’estat de redacció
del projecte de l’autovia Lleida-Osca, així com el tercer enllaç amb la
carretera N-240. Finalment, també es va parlar que l’Ajuntament
d’Almacelles assumís la propietat de la travessia urbana d’Almacelles. El
Sr. Alcalde va proposar fer-ho però en unes condicions ventatjoses per
l’Ajuntament.
5. El dia 8 de juliol, la reunió per parlar sobre l’estat de l’autovia LleidaOsca va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal, on hi van assistir, a
més de l’alcalde d’Almacelles, el President del Consell Comarcal, la
regidora d’Urbanisme de la Paeria de Lleida, Sra. Marta Camps i
l’alcalde d’Alpicat, Sr. Pau Cabré. En aquesta reunió es va tractar
l’assumpte de l’autovia Lleida-Saragossa i l’autovia Lleida-Osca, en
particular, la millor manera de fer un accés al nucli urbà d’Alpicat.
6. El dia 13 de juliol, en la reunió mantinguda amb l’Hble. Consellera de
Sanitat i Seguretat Social, la Sra. Marina Geli, es va tractar sobre
l’ampliació de l’horari d’atenció en el CAP, ampliant-lo des de les 6 de la
tarda fins a les 10 de la nit, a més de les nits dels dissabtes. Finalment
es va tractar de l’ampliació dels horaris del servei d’ambulància que
començarien a tenir vigència a partir del mes de gener.
7. El dia 16 de juliol va assistir a una reunió, juntament amb el president del
Consell Comarcal i l’alcaldessa d’Alguaire, per recolzar conjuntament el
projecte de convertir el Camí d’Alguaire en carretera local, que uniria les
dues futures autovies (N-240 i N-230). Darrerament, el Ple del Consell
Comarcal també ha demanat al Ministeri de Foment que es posrti a
terme aquesta connexio entre l’autovia Lleida-Osca i la de la Vall d’Aran.
8. El dia 21 de juliol, el Sr. Alcalde va mantenir una reunió amb l’Excm.
Alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, a fi que la Paeria s’impliqués en
l’asfaltament del Camí de la Rasa, compartint els termes d’Almacelles i
Lleida, en la mateixa proporció que aquest camí està inclòs en ambdós

termes. Fruit d’aquesta reunió, ja s’ha dut a terme l’esmentada obra a
càrrec de l’empresa Benito Arnó e Hijos, SA, fent una visita la regidora
d’Urbanisme de la Paeria, la Sra. Marta Camps, a les obres.
9. El dia 28 de juliol, el Sr. Alcalde es va reunir a Lleida amb l’Hble.
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Sr. Quim Nadal, per
parlar de la ubicació de l’aeroport de Lleida i de la inversió de 259.000
euros que ha d’invertir la seva conselleria en el Museu d’Arquitectura i
Urbanimse “Josep Mas Dordal”.
10. El dia 30 de juliol, s’ha publicat en la premsa, que finalment l’aeroport de
Lleida es farà dins el terme municipal d’Alguaire, fet que beneficiarà molt
al nostre municipi pel veïnatge i proximitat d’ambdues poblacions.

3.- Acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de
les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en
matèria de gestió tributària i recaptació de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
Es dóna lectura de la següent proposta:
“La vigent Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, atribueix als municipis les facultats de gestió tributària i de recaptació
voluntària i executiva de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la
seva importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la
utilització de fòrmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les
facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la
normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de
Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita
delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 de la Llei 39/88, reguladora de les

Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i
en l'article 9.1 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, s'ACORDA:
Primer: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi,
les facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3
de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 de la Llei 39/88 reguladora de
les Hisendes Locals, té atribuïdes en matèria de gestió tributària i de recaptació
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb
l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present
acord.
Segon: CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de gestió tributària de l'Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana que comprenen:
a) La realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes
tributaris.
b) L'aprovació de les liquidacions tributàries.
c) La concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
d) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
e) L'emissió dels documents de cobrament.
f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de liquidacions tributàries.
g) La resolució dels recursos que s'interposin contra actes de gestió tributària.
h) La sol·licitud de compensacions per condonació, exempció o bonificacions
en l'impost, davant l'administració que ha concedit el benefici fiscal.

i) La facultat d'establir acords o convenis de col·laboració amb els registres de
la propietat, notaries o el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, conduents a la realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris.
j) Les actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les
anteriors matèries.
2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes
per rebut o per liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions,
corresponents a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a
la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament
col·lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o
cobrament col·lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d'Entitats
Col·laboradores i establir els límits de la col·laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col.lectives o individuals en rebuts i en
liquidacions d'ingrés directe.
f) Dictar la providència de contrenyiment i resoldre els recursos contra aquest
acte administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en
voluntària i en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.

j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com
totes les actuacions conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de
deutes, de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.
3) Les facultats d’inspecció tributària corresponents a l’Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, les quals comprendran quantes
actuacions inclou la inspecció tributària d'acord a la legislació aplicable i, si de
cas, les següents:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin
ignorats per l’administració i la seva consegüent atribució al subjecte passiu o
l’obligat tributari.
b) La comprovació de les declaracions per determinar la seva veracitat i la
correcta aplicació de les normes.
c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.

d) L’elaboració del Pla d’inspecció anual i la seva coordinació amb altres
administracions tributàries.
4) La facultat d’imposar sancions tributàries per la comissió de les infraccions
tipificades en referència a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, les quals comprendran quantes actuacions inclou la facultat
sancionadora d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) La imposició de sancions per la comissió d’infraccions tributàries.
b) L’aprovació del quadre de sancions i de la tipificació de les infraccions dins
del marc establert a la Llei General Tributària.
Tercer: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida per
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atindrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert a la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la
seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de
Règim Local.
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació
de Lleida percebrà una compensació econòmica que consisteix en:
a) El 5% del principal recaptat en període voluntari.
b) El 7,5% del principal recaptat en període executiu fins a la iniciació del
procediment executiu.
c) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb
independència de la quantia que la legislació vigent en cada moment
determini pel recàrrec de constrenyiment.

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es
realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució d'ingressos indeguts que en el seu cas es produeixi, alleujarà
la deducció de la quantitat corresponent de les liquidacions que han de rendirse a l'Ajuntament.
5) En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte
corresponent al 85% de la recaptació en procediment executiu i al 95% de la
recaptació en voluntària de les liquidacions d'ingrés directe, efectuades durant
el trimestre anterior.
6) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en
l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3), així com
les devolucions per ingressos indeguts.
7) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
-

Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts
i liquidacions d’ingrés directe.

-

Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i
pendent de cobrament.

-

Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol
motiu de càrrec, de data o de pendent.

Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de
totes les dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per
motiu de data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els
aclariments o objeccions que cregui oportuns.
8) D'acord amb el punt 2 de l'article 154 de la Llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals, la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de

fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties
que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents, els
quals intervinguin en la gestió del servei.
Quart: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà
en vigor l'1 de gener de 2004 i estarà vigent fins el 31 de desembre del 2008,
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de
les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a
l'altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la
de qualsevol dels períodes de pròrroga.
Cinquè: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als
efectes que per la seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí
conferida.
Sisè: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es
preveu en l'article 7.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals”.
El portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, pregunta si ja s’han fet les
primeres liquidacions per plusvàlues. El Sr. Secretari li contesta
afirmativament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

4.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
03/04, habilitant crèdits per transferència entre partides
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució
del pressupost, el règim de transferències de crèdit pressupostari de l'estat de
despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4ª., base 11ª. de les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament, que regula l'aprovació dels expedients de
transferència de crèdits.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
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 3/04
mitjançant transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament amb el següent resum:
SUPLEMENT I CRÈDIT ESTRAORDINARI
Partida
121
121
313
432
443
452
511
511

21200
21600
62206
62203
62200
21000
21000
63000

Concepte
Reparació i manteniment d’edificis
Contractes manteniment
Residència d’Avis
Casa de Cal Clara
Nínxols
Manteniment
Manteniment i infraestructura
Mobiliari urbà
TOTAL

Import
2.000,00
1.800,00
8.000.00
6.000,00
6.000,00
10.000.00
20.000,00
2.875,00
56,675,00

FONS D’AMINORAR
Partida
11
111
121
121
121
222
222
432
45101

Concepte
31000
62500
12000
13000
62600
12000
12100
47000
62500

Interessos crèdits
Mobiliari
Retribucions bàsiques
Retribucions personal
Equips procès de dades
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Empreses privades
Mobiliari
TOTAL

Import
15.000
440
10.000
3.535
5.700
6.000
6.000
9.000
1.000
56.675.000

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

5.- Venda de diferents parcel·les urbanes, situades a
l’Av. del Baró d’Esponellà, 4 i carrer del Carme, 11
Es dóna lectura de la següent proposta:
•

FINCA NÚMERO 1:

“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari, des del 31 de desembre de
1953, d’una parcel·la urbana que a continuació es detallarà, la qual havia estat
utilitzada per ubicar l’antiga Bàscula Municipal.
Atès que, actualment, i des de fa uns quinze anys el solar es troba buit, lliure de
l’ús públic esmentat anteriorment, essent la seva descripció física actual la
següent:
“Parcel·la urbana, situada en l’Av. del Baró d’Esponellà, 4; de configuració
rectangular i de superfície 124,50 m2; que confronta al nord amb el carrer del
Carme; a l’oest amb l’Av. del Baró d’Esponellà; al sud, amb la casa que té el
número 2 de l’Av. del Baró d’Esponellà i a l’est, amb el lateral de la casa que té
com a entrada principal la del carrer del Carme, 88. Ambdós edificacions veïnes
són propietat dels hereus de Lluís López Boix.
Dades cadastrals: parcel·la 01 de l’UTM 73308.”
Atès que es tracta d’un bé patrimonial de propis en tràmit d’inscripció en
l’inventari com a tal.
Atès que la parcel·la, d’acord amb les NNSS és edificable per tenir les
condicions de façana mínima en l’Av. del Baró d’Esponellà, segons consta en
l’informe de l’arquitecte municipal.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de la porció segregada en subhasta
pública s’ha confeccionat l’expedient adient que consta dels informes tècnics i
jurídics segons els quals la finca urbanísticament és alienable i edificable
encara que el front mínim de parcel·la ordinari és de 5 metres, mentre que la
finca no arriba a aquesta dimensió en el carrer del Carme, mentre sí ho fa en la
part que dóna a l’Av. del Baró d’Esponellà.
Atès que que l’article 76 de les esmentades normes permeten l’edificació amb
façana menor a 5 metres quan les parcel·les haguessin estat escripturades o
definides amb anterioritat a l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de
Planejament com es dóna en el present cas.
També es constata que la porció segregada és alienable per destinar-la a la
construcció i l’ús residencial afectada com a zona de Clau 2 segons les NNSS.

Vist el que disposa l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Alienar mitjançant subhasta el següent bé municipal:
“Parcel·la urbana, situada en l’Av. del Baró d’Esponellà, 4; de configuració
rectangular i de superfície 73,82 m2; que confronta al nord amb el carrer del
Carme; a l’oest amb l’Av. del Baró d’Esponellà; al sud, amb la casa que té el
número 2 de l’Av. del Baró d’Esponellà i a l’est, amb el lateral de la casa que té
com a entrada principal la del carrer del Carme, 88. Ambdós edificacions veïnes
són propietat dels hereus de Lluís López Boix.
Dades cadastrals: parcel·la 01 de l’UTM 73308.”
Valoració inicial: La finca està valorada en 11.073 euros, al qual caldrà afegir
l’IVA del 16%.
Segon: Aprovar el Plec de Condicions Econòmico-administratives que han de
regir la subhasta, publicant-se de forma adient en el Butlletí Oficial de la
Província en el termini de 20 dies hàbils, a fi de què es presentin les ofertes per
part dels interessats, o en el seu cas s’al·legui qualsevol esmena que es tingui
per convenient.
Tercer: Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord
amb allò que disposa l’article 40.c del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret 336/88 de 17 d’octubre.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència.”

•

FINCA NÚMERO 2:

Atès que l’Ajuntament d’Almacelles és propietari, des del 1979, d’una parcel·la
urbana que a continuació es detallarà, la qual havia estat utilitzada com a
garatge municipal.

Atès que, actualment, i des de fa uns anys l’esmentat garatge no es destina a
l’ús públic esmentat anteriorment, essent la seva descripció física actual la
següent:
“Edificació urbana, format per una garatge en planta baixa més una planta
superior, situat al carrer del Carme, 11; de configuració rectangular i de
superfície 65,66 m2; que confronta al nord amb el fons de la casa que té com a
entrada principal, la del carrer de Sant Antoni, de propietat dels hereus de la
Sra. Regina Burrell Mases; a l’oest amb la casa propietat del Sr. Gumersindo
Pascual Cambray; al sud, amb el carrer del Carme i a l’est, amb la casa
propietat del Sr. Ramon Burrull Mases.
Dades cadastrals: parcel·la 06 de l’UTM 69347
Inscripció Registral: Finca 4.174, Foli 150, Llibre 37, inscripcio 1a.”
Atès que es tracta d’un bé patrimonial de propis en tràmit d’inscripció en
l’inventari com a tal.
Atès que la parcel·la, d’acord amb les NNSS és edificable, donat que d’acord
amb l’article 76 de les NNSS va ser escripturada amb anterioritat a la seva
redacció. També es constata que l’edificació esmentada és edificable per a ús
residencial com a Clau 2, segons les NNSS de Planejament, dins del sòl urbà.
Amb la finalitat de procedir a l’alienació de la porció segregada en subhasta
pública s’ha confeccionat l’expedient adient que consta dels informes tècnics i
jurídics segons els quals la finca urbanísticament és alienable i edificable
encara que el front mínim de parcel·la ordinari és de 5 metres, mentre que la
finca no arriba a aquesta dimensió.
Vist el que disposa l’article 42 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Alienar mitjançant subhasta el següent bé municipal:
“Edificació urbana, format per una garatge en planta baixa més una planta
superior, situat al carrer del Carme, 11; de configuració rectangular i de
superfície 65,66 m2; que confronta al nord amb el fons de la casa que té com a
entrada principal, la del carrer de Sant Antoni, de propietat dels hereus de la

Sra. Regina Burrell Mases; a l’oest amb la casa propietat del Sr. Gumersindo
Pascual Cambray; al sud, amb el carrer del Carme i a l’est, amb la casa
propietat del Sr. Ramon Burrull Mases.
Dades cadastrals: parcel·la 06 de l’UTM 69347
Inscripció Registral: Finca 4.174, Foli 150, Llibre 37, inscripcio 1a.”
Valoració inicial: La finca està valorada en 27.070,08 euros, al qual caldrà afegir
l’IVA del 16%.
Segon: Aprovar el Plec de Condicions Econòmico-administratives que han de
regir la subhasta, publicant-se de forma adient en el Butlletí Oficial de la
Província en el termini de 20 dies hàbils, a fi de què es presentin les ofertes per
part dels interessats, o en el seu cas s’al·legui qualsevol esmena que es tingui
per convenient.
Tercer: Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord
amb allò que disposa l’article 40.c del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret 336/88 de 17 d’octubre.
Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per signar els documents notarials per a la
venda de referència.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

6.- Donar compte del conveni signat amb el Baró
d’Esponellà, per a la custòdia de la documentació
relativa a la fundació de la nostra vila
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Amb la finalitat d’entrar en coneixement de la història de la vila d’Almacelles,
aquest Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Sr. Carles de Fortuny i
Cucurny, Baró d’Esponellà i Senyor d’Almacelles i la Saira.

Que l’esmentat Baró d’Esponellà i Senyor d’Almacelles i la Saira, disposa d’un
seguit de documentació i cartografia que constitueixen els antecedents i els
fets que han donat lloc a l’existència de l’actual vila d’Almacelles.
Després de diferents investigacions sobre la documentació i la forma de
catalogar, restaurar i conservar aquesta, s’ha procedit a redactar i signar un
conveni entre el Senyor d’Almacelles i la Saira i l’Ajuntament, pel qual el primer
dóna a l’Ajuntament d’Almacelles el fons de cartoteca i altra documentació
anàloga del què disposa en llurs arxius i l’Ajuntament es compromet a
inventariar, restaurar i microfilmar cadascun dels documents aportats amb la
finalitat de preservar i donar públic coneixement d’aquest fons a les futures
generacions d’interessats en l’urbanisme i l’arquitectura de Catalunya.
Aquestes darreres gestions es portaran a terme a través del futur Museu
d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal” d’Almacelles, que l’Ajuntament
promou i construeix i que regentarà una fundació, en tràmit de constitució, que
du el mateix nom.
És per tot això, que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el conveni de donació d’un seguit de documentació i
cartografia provinent el fons particular del senyor Carles de Fortuny i Cucurny,
Baró d’Esponellà i Senyor d’Almacelles i la Saira, a l’Ajuntament d’Almacelles,
a fi que es destini a fons documental del Museu d’ Arquitectura i Urbanisme
“Josep Mas Dordal”, signat en data 30 de juny de 2004, en el Mas de Can
Sentromà, a Tiana ( Maresme).
Segon: Adquirir els compromisos que es deriven del conveni assenyalant de
forma especial el fet de què el Baró d’Esponellà o els seus hereus, o persona
en qui delegui, formi part integrant –a nivell honorífic– de la Fundació del
Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal” d’Almacelles, sempre i
quan ho reconeguin així els seus estatuts”.
El portaveu del PSC pregunta on es troba guardada la documentació que s’ha
donat. El Sr. Alcalde contesta que es troba dipositada a l’arxiu. Sobre la
despesa d’inventariar, restaurar i microfilmar, contesta el Sr. Alcalde al
portaveu socialista que costarà 5.000 euros, dels quals el 50% els abonarà la
Diputació de Lleida i la resta l’Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

7.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
04/04 de suplements de crèdit, finançat amb generació
o majors ingressos recaptats
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la conveniència de suplementar les partides de despesa existents

per tal de finalitzar 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 per generació
d’ingressos.
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 4/04,
dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb nous o majors ingressos recaptats, amb el
següent resum:
ESTAT D’INGRESSOS:

NOUS O MAJORS INGRESSOS RECAPTATS

PARTIDA
42000
45500
76100

CONCEPTE
Participació Tributs del Estat
Inem Campanya de la Fruita
Diputació (Inversions en el Museu)
TOTAL

IMPORT
24.500
3.535
9.000
37.035

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

121
452
452
453

13001
22701
61103
62204

Personal d’oficina
Treballs realitzats altres
Remodelació piscina
Museu
TOTAL

3.535
7.000
6.000
20.500
37.035

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 queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

8.- Aprovació del conveni per a fixar les aportacions
voluntàries dels propietaris dels solars situats al carrer
del Nord (tram comprès entre el carrer de Pitàgores i el
de la Bassa del Molí)

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la necessitat de portar a terme amb caràcter urgent la urbanització del
carrer del Nord en el tram comprès entre el carrer de Pitàgores i el de la Bassa
del Molí.
Atès que, amb motiu dels aiguats es produien constants invasions de la via
pública pel dipòsit de materials provinents del tossal i el despreniment de
roques.
Atès que s’han realitzat convenis verbals amb els propietaris afectats per a la
urbanització de l’esmentat carrer, a fi que aquests contribueixin al finançament
de les despeses.
Vista la necessitat de consignar en el pressupost la despesa que això comporta
i els ingressos que l’han de finançar.
Atès que el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, en el seu article 28,
permet als Ajuntaments realitzar convenis amb els particulars per al
finançament i la gestió d’obres i serveis municipals.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el repartiment d’aportacions voluntàries dels propietaris
afectats per l’obra d’urbanització del carrer del Nord, tram comprès entre el
carrer de Pitàgores i de la Bassa del Molí, juntament amb els models de
conveni que caldrà signar amb aquests propietaris.
Segon: Aprovar la despesa que ha suposat dur a terme per administració les
obres d’ubanització, dirigides per l’arquitecte que porta les obres d’aquest
ajuntament”.
El regidor d’Urbanisme, Sr. Josep Maria Doblas, lamenta que es proposi al Ple
assumptes de la seva regidoria i que no s’hagi seguit l’ordre previst per la
legislació per executar les obres i prèviament signar els convenis. Per aquest
motiu, votarà en contra.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels set vots a favor
dels regidors de CiU, la regidora d’ERC Sra. Montserrat Torres i AIA, i sis vots
en contra corresponents al regidor d’ERC Sr. Ignasi Comella, el regidor d’IPAFPM Sr. Josep Maria Doblas i els quatre regidors del grup del PSC.

9.- Aprovació del conveni per fixar les aportacions
voluntàries dels propietaris dels solars situats al carrer
de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i el carrer de la República argentina) i cessió
dels terrenys per a la gestió de la urbanització
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atesa la necessitat de dur a terme la urbanització del carrer de la Bassa del
Pou, tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el carrer de la República
d’Argentina, donat que s’han concedit llicències d’obres en les parcel·les
termenejants.
Atès que s’han realitzat convenis verbals amb els propietaris afectats per a la
urbanització de l’esmentat carrer, a fi que aquests contribueixin al finançament
de les despeses.
Vista la necessitat de consignar en el pressupost la despesa que això
comporta i els ingressos que l’han de finançar.
Atès que el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, en el seu article 28,
permet als Ajuntaments realitzar convenis amb els particulars per al
finançament i la gestió d’obres i serveis municipals.
Atès que l’empresa Promociones Inmobiliarias O.V.-40-2001, S.L. ha presentat
en aquest Ajuntament memòria valorada per urbanitzar l’esmentat tram de
carrer per un import de 64.389,87 euros d’execució, per contracta i document
tècnic redactat pel Sr. Josep Miquel Torruella Molet, de data 22 de juliol de
2004. Atès que l’esmentada empresa s’ha compromés a completar i executar

l’esmentat projecte, d’acord amb les prescripcions del requeriment realitzat per
l’ajuntament amb data 5 de maig de 2004.
Atès que l’esmentada empresa s’ha ofert per executar les obres de referència i
demanant que l’Ajuntament recapti les aportacions voluntàries dels propietaris
afectats.
Atès que, pel Departament d’Intervenció de l’Ajuntament, s’ha procedit a
confeccionar les aportacions voluntàries dels propietaris a les despeses
d’urbanització.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el repartiment d’aportacions voluntàries dels propietaris
afectats per l’obra d’urbanització del carrer de la Bassa del Pou, tram comprès
entre la Rambla de Catalunya i el carrer de la República d’Argentina, juntament
amb els models de conveni que caldrà signar amb aquests propietaris.
Segon: Aprovar la despesa que suposa portar a terme les obres d’ubanització
que executarà l’empresa Promociones Inmobiliarias O.V.-40-2001, S.L. i que
percebrà de l’Ajuntament les aportacions voluntàries dels propietaris que
ascendiran al 100% del cost de l’obra.
Tercer: Delegar en l’Alcaldia, a fi de què signi amb l’esmentada empresa
propietària de la superfície que ocuparà el vial de referència d’una llargada de
62,5 metres amb una superfície total de 663,9 m2 i una amplada de carrer de
10 metres.
Quart: Consignar en el pressupost de la Corporació les despeses i ingressos
de què hem fet esment”.
El regidor d’Urbanisme esmenta que, en donar la llicència d’obres annexa al
costat sud d’aquest carrer, no es va signar conveni d’aportacions voluntàries ni
es va dur a terme la cessió de vials, motiu pel qual ara es proposen aquests
extrems.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

10.- Proposta que presenta l’Equip de Govern a favor
de la protecció a les persones depenents
Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“La protecció de les persones dependents, siguin ancians o persones amb
discapacitat permanent o transitòria, i amb independència de la seva edat, ha
de situar-se com a màxima prioritat del conjunt de les administracions.
Així mateix, els canvis demogràfics, econòmics i socials dels darrers anys han
tingut, i seguiran tenint en els propers anys, una profunda influència sobre
l'impacte social que provoca aquest fenòmen. La incorporació de la dona al
treball i els canvis en la família tradicional han coadjuvat a un debilitament de la
xarxa d'atencions informals que ajudaven les famílies amb persones amb
necessitat d'atencions.
A més, les persones que no poden realitzar sense ajuda les activitats
essencials de la vida quotidiana com la higiene, l'atenció personal, la mobilitat,
l'autonomia i l'autogovern, poden veure agreujada la seva situació per altres
factors com l'envelliment, la soledat i la pobresa.
Atès que el programa “Viure en Família” de la Generalitat de Catalunya, està en
aquests moments congelat, i atès que es considera que és un programa
d'atenció a les persones dependents molt necessari i útil, i que s'ha de tornar a
posar en marxa.
Per tant, les administracions han d'impulsar un model de protecció social que
sigui més descentralitzat, tant a nivell autonòmic com local, amb competències i
dotacions pressupostàries que facin efectiva aquesta descentralització i
garanteixin una implementació efectiva i eficient de les polítiques de protecció, i
tendeixin a la universalitzar-les.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS

Primer: Instar al Govern de l'Estat i de la Generalitat a que consideri la
protecció a les persones dependents com un dret universal i exigible.
Segon: Instar al Govern de la Generalitat i de l'Estat a que adopti les mesures
necessitats en favor d'una protecció específica de les persones amb
dependència, amb tres eixos de resposta - seguretat social, sanitat i serveis
socials - i tres nivells de responsabilitat pública -estatal, autonòmic i local.
Tercer: Reivindicar el reconeixement explícit perquè les institucions catalanes,
tant la Generalitat com els ens locals, puguin desenvolupar mecanismes
complementaris per aquesta prestació social en el marc d'un sistema de
protecció social catalana més proper a les necessitats de les persones i dels
territoris.
Quart: Comprometre el conjunt de les administracions públiques, i en especial
la Generalitat de Catalunya, com a principal administració amb competències, a
aconseguir els objectius següents:
a) A curt termini atendre el 100% de les necessitats de les persones amb gran
dependència.
b) A mig termini cobrir les necessitats, almenys, del 75% de les persones amb
dependència moderada.
c) Fomentar la creació d'una xarxa sociosanitària bàsica que faciliti la
integració, racionalització i optimització dels recursos i serveis actualment
existents.
d) Potenciar l'ajuda a domicili de qualitat i la teleassistència, i proporcionar
recursos per aconseguir que el domicili habitual d'aquestes persones reuneixi
les condicions necessitats d'habitabilitat, confort i serveis suficients que els
permeti el nivell més alt possible d'autonomia personal.
e) Incrementar l'oferta pública de places en centres de dia i residències
assistides, i promoure la creació d'habitatges tutelats i altres models
residencials alternatius.
f) Tornar a posar en marxa el programa Viure en Família, que en aquests
moments està congelat per l'actual govern de la Generalitat.
d) Incrementar els recursos de la Generalitat per a convenis amb els
ajuntaments per finançar l'atenció social primària (entre d'altres, l'atenció
domiciliària).

Cinquè: Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat, a la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, esmenta que la proposta és d’UGT i
considera que cal retirar-la de l’Ordre del Dia atès que el Govern de l’Estat
actual està tramitant una llei sobre aquest tema i cal donar-li un vot de
confiança.
El portaveu de CiU considera que és una forma més de destacar aquesta
necessitat com fan altres col·lectius.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels vuit vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i AIA; quatre vots en contra dels regidors del PSC i
una abstenció del regidor d’IPA-FPM.

11.- Proposta que presenta l’Equip de Govern a favor
de les competències en immigració
Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“Des de fa uns anys el fenomen de la immigració s'ha anat afegint cada vegada
amb més força a la vida política i social de Catalunya. Per diverses raons la
immigració és un fet que hem d'entendre com quelcom necessari i positiu per al
nostre País, com una oportunitat si se sap aprofitar. Però la procedència dels
immigrants, sovint provinents de llocs amb cultures, costums o pràctiques
religioses molt diferents a la nostra, i l'escàs control en la seva arribada, són
factors que poden comportar problemes socials importants si no són tractats
correctament.
El Govern de la Generalitat hauria de poder desenvolupar una política
d'acollida dels nouvinguts. Aquesta política d'acollida ha de permetre facilitar
l'aterratge de les persones arribades als municipis de Catalunya. El
coneixement del català i el castellà, l'explicació dels drets i les responsabilitats

que tots compartim, l'accés als serveis socials bàsics i l'orientació en l'àmbit
laboral han de formar part d'aquesta política.
El municipi és el lloc d'acollida de la immigració. L'administració local s'hauria
de poder dotar també de les eines adequades per poder afrontar el fenomen.
L'assistència social i la integració són dos dels principals assumptes que s'han
d'afrontar alhora de tractar amb els nouvinguts. L'assistència social és un dret
inherent a la persona, cal prestar totes les atencions necessàries als
immigrants. És en aquest punt on es planteja un primer problema a tractar, els
ajuntaments estan preparats per garantir les polítiques d'assistència social
necessàries per la seva població resident, però l'arribada de nova gent, sovint
de manera força descontrolada, obliga a prestar-los l'atenció social necessària
en tots els àmbits de l'estat del benestar (educació, sanitat, habitatge, serveis
socials) sense disposar dels recursos afegits que aquest fet comporta. És per
aquest motiu que cal garantir la suficiència financera tant de la Generalitat com
dels ajuntaments catalans, per tal d'evitar que la immigració esdevingui font de
conflictes derivats de greuges comparatius en aquest àmbit.
Però a part de garantir aquesta suficiència financera, també és necessari que
sigui l'Estat qui realitzi el traspàs al govern de la Generalitat de les
competències en matèria d'immigració, perquè és qui millor coneix les
necessitats reals del País per tal de poder afrontar amb millors condicions
l'arribada de nouvinguts i gestionar, juntament amb l'administració local,
l'assistència i integració d'aquests.
Ningú millor que els catalans, i per tant el Govern de la Generalitat, coneix el
límits i les potencialitats del País, per això cal aquest traspàs de competències
de l'Estat cap a la Generalitat. Entre elles és d'especial importància el control
del contingent legal d'entrada d'immigrants. La incapacitat de l'Estat per regular
els fluxos migratoris de manera eficaç, que ha comportat que la majoria de
persones immigrades a Catalunya hagin iniciat la seva convivència al País en
una situació administrativament irregular, amb els conseqüents problemes en
l'àmbit del treball, l'habitatge i el mínim coneixement de la realitat del País, dels
seus valors i de les seves pràctiques culturals, és evident que es dificulta
qualsevol procés d'integració social i fan impossible desenvolupar una
veritable política d'acollida.

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Demanar al Govern de la Generalitat perquè treballi per aconseguir les
competències en matèria d'immigració.
Segon: Reclamar al Govern Central les plenes competències en matèria
d'immigració per poder desenvolupar una política integral i pròpia que
afavoreixi l'arribada d'una immigració controlada i regulada i la seva posterior
integració a Catalunya.
Tercer: Impulsar el Pla d'Acollida, que culmini amb un "Contracte amb
Catalunya", a través del qual es faci palès el compromís d'acollir a la persona
nouvinguda, facilitant-li el coneixement de la llengua i la cultura catalanes, i el
seu propi compromís d'integrar-se i respectar Catalunya.
Quart: Potenciar la incorporació de les persones immigrades en la vida
associativa de Catalunya, fent de la llengua catalana el millor instrument
d'integració per a les persones que volen viure i treballar a Catalunya.
Cinquè: Demanar al Govern Central un nou model de finançament que, entre
altres, incrementi els recursos in els serveis que són necessaris per proveir una
assistència de qualitat en els camps de la sanitat, l'ensenyament i l'habitatge i
els serveis socials.
Sisè: Comunicar aquesta acords al Govern de l'Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat”.
El portaveu del PSC proposa donar de nou un vot de confiança al Govern
central que ja està gestionant aquest tema i considera que cal retirar el punt de
l’Ordre del Dia, manifestant que de no fer-ho el seu grup votarà en contra.
El Sr. Alcalde i el portaveu de CiU manifesten que es tracta de donar suport al
Govern central i d’obtenir competències pels municipis, ja que són els què
suporten la problemàtica migratòria.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre en contra dels regidors del
PSC.

12.- Proposta que presenta l’Equip
reclamant el CAT a les matrícules

de

Govern

Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“Tota nació es fonamenta en els seus trets identitaris i en la seva pròpia
simbologia. La llengua i la cultura catalanes són l'eix central d'una nació que
reclama el seu reconeixement i els seus drets tant a l'Estat Espanyol com en el
sí de la Unió Europea.
Al llarg d'aquests darrers anys són molts els revessos que ha patit la llengua i
cultura catalanes en el seu intent de proliferació i ha vist com moltes de les
iniciatives per impulsar els símbols catalans s'han vist reprimides pels governs
centrals.
Durant l'anterior etapa legislativa es va posar de manifest el poc respecte cap a
la plurinacionalitat, la pluriculturalitat i el plurilingüisme. Va ser durant aquella
legislatura on el govern del PP, davant l'esgotament de les codificacions a les
matrícules, i l'aparició de noves matrícules en el sí de la Unió Europea, va
impulsar i aprovar una nova codificació que incorporava el distintiu E,
d'Espanya, a les matrícules i no es va permetre incorporar-hi el distintiu de
cada Comunitat Autònoma, el distintiu CAT, en el nostre cas. Aquesta era i és
una reclamació lògica, ja que tant Alemanya com Itàlia, altres estats de la Unió
Europea que utilitzen les noves matrícules, si que permeten tal distintiu.
Aquesta decisió del Govern Popular, doncs, pretenia evitar la visualització de la
pluralitat autonòmica de l'Estat
En aquesta nova legislatura que ha començat, sembla que hi hagi una certa
voluntat de canviar, tal i com va anunciar el Ministre d'Interior José Antonio
Alonso, quan va afirmar que el nou govern és sensible a la significació que
tenen les comunitats autònomes en l'Estat espanyol, que és plural, i es va

comprometre a valorar i estudiar iniciatives sobre aquesta qüestió, mostrant-se
favorable a incorporar el distintiu CAT a les matrícules mantenint, però, la E
d'Espanya.
Paral·lelament s’ha presentat al Congrés dels Diputats una proposició no de
llei, que insta a derogar l'ordre ministerial dictada pel Govern del PP el
setembre de 2000 que excloïa distintius autonòmics o provincials a les
matrícules.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Demanar al Govern de la Generalitat que reclami el Govern central
incorporar el distintiu CAT a les matrícules
Segon: Sol·licitar al Govern Central la derogació de l'ordre ministerial dictada
pel Govern del PP el setembre de 2000 que excloïa distintius autonòmics o
provincials a les matrícules.
Tercer: Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l'Associació de
Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya”.
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta, reiterant que ja es va fer en la
darrera legislatura. El portaveu del PSC diu que aquest tema està sotmès a
debat en el Congrés dels Diputats i que cal donar suport al Sr. Rodríguez
Zapatero, que s’ha compromés a estudiar-ho dins d’un termini prudencial. Per
això, el portaveu del PSC, proposa que es retiri aquesta proposta de l’Ordre del
Dia, o bé, que s’acordi “recolzar” en lloc de “reclamar”.
Els reunits aproven el que es proposa amb l’esmena del portaveu del PSC,
aprovant per unanimitat la proposta.

13.- Proposta que presenta l’Equip de Govern per als
recursos FEDER i FSE
Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“Les institucions comunitàries estan debatent la propera reforma de les
polítiques estructurals europees i les de cohesió econòmica i social amb
l'objectiu d'adaptar-les a l'ampliació de la Unió Europea a partir de l'any 2006,
quan finalitza l'actual període de programació.
Davant d'aquestes reformes, avui tot indica que es pretén concentrar molt els
recursos en les regions menys desenvolupades (Objectiu 1). Pel que fa a l'estat
espanyol, la seva prioritat, està en la continuïtat en la percepció de recursos per
totes les comunitats que avui són Objectiu 1(tot el sud de l'Ebre excepte
Madrid), però no s'aixeca cap bandera per les comunitats d'Objectiu 2 (Aragó,
Balears, Catalunya, La Rioja, Navarra, Madrid i el País Basc).
Si aquest plantejament es confirma les Comunitats Autònomes que avui
perceben recursos del Fons FEDER (Objectiu 2) i recursos del Fons Social
Europeu (Objectiu 3) veurien reduït a un mínim la seva percepció de Fons
Europeus més enllà de l'any 2006.
El mateix passa amb els Fons de Cohesió que en aquests moments percep
l'Estat espanyol, juntament amb Irlanda, Grècia i Portugal. Són uns recursos
que financen projectes d'inversió en infraestructures transfrontereres de
transport i en medi ambient, que l'Estat també pot perdre amb l'ampliació recent
de 10 nous països membres.
Aquests fons en una part important s'inverteixen en Comunitats, com
Catalunya, que són qualificades d'Objectiu 2 i són inversions que incideixen
directament en la millors de la nostra competitivitat.
Així, a Catalunya, s'està finançant amb Fons de Cohesió projectes tan
importants com el TGV Madrid-Lleida-Barcelona-Frontera, l'ampliació del Port
de Barcelona, la depuradora del Prat de Llobregat, la desaladora de Blanes
entre d'altres. En conjunt, entre Fons Estructurals i Fons de Cohesió, Catalunya
haurà rebut uns 3.500 milions d'euros (més de 580.000 milions de pessetes) en

el període 2000-2006, recursos destinats fonamentalment a la inversió en obra
pública (FEDER i Fons Cohesió) i a la inversió en formació (FSE) i que
deixarem de percebre més enllà del 2006 si no es dóna una actitud molt més
decidida en aquest sentit per part del Govern de l'Estat per impedir-ho.
El Govern Central ha de defensar a Europa la percepció de Fons FEDER de
Fons Socials i de Fons de Cohesió durant un període transitori (cinc o sis anys)
per tots aquells territoris, com Catalunya, que deixin de ser elegibles, de
manera que puguin continuar-los rebent més enllà del 2006. Es tracta de
facilitar una sortida "suau" a la percepció de Fons Europeus tal com la pròpia
Unió Europea ha vingut regulant fins ara davant de situacions com les que avui
afecten Catalunya.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Demanar al Govern Central que reclami davant la Unió Europea la
continuïtat de percepció de recursos per a les regions d'Objectiu 2, com
Catalunya, a partir de l'any 2006 quan finalitza l'actual període de programació,
amb una programació específica de fons estructurals, per les regions avui
considerades d'Objectiu 2 (Aragó, Illes Balears, Catalunya, Comunitat de
Madrid, La Rioja, Navarra i el País Basc) les quals avui perceben recursos
FEDER i FSE, amb l'objectiu de consolidar els processos de correcció de
desequilibris econòmics i socials que aquestes comunitats estan aconseguint.
Segon: Sol·licitar al Govern Central que reclami davant la Unió Europea la
continuitat de la recepció de Fons de Cohesió per part dels Estats que
actualment els perceben, per tal que puguin consolidar els èxits que han
aconseguit, així com la seva posició de desenvolupament i de capacitat de
competir a mig termini. Aquest període és especialment necessari en un
context en el qual Europa ha de reforçar el seu mercat interior des de la
perspectiva dels seus països membres del sud i del Mediterrani.
Tercer: Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l'Associació de
Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya”.

El Sr. Alcalde diu que la proposta està encaminada a incrementar els ingressos
de l’Estat espanyol, fet que beneficiarà a tots els ciutadans.
El portaveu del PSC diu que hi veu una contradicció en el fet de voler formar
part d’Europa i després votar en contra de la Constitució europea.
L’alcalde li contesta al portaveu del grup del PSC que aquí ningú ha parlat de la
Constitució europea, que l’únic que es demana són més recursos pels
municipis de l’Estat. Pel que fa a Catalunya, cal remarcar que uns centenars
d’aquests municipis queden fora d’aquestes ajudes comunitàries, entre els
quals està Almacelles. Ara esperem que el govern de la Generalitat dediqui, a
l’igual que va fer-se en l’anterior legislatura, una partida anomenada
NOFEDER, que beneficiaria a aquest centenar de municipis.
Malgrat això, la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors.

14.- Proposta que presenta l’Equip de Govern sobre la
revisió del finançament autònom
Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“Catalunya necessita d'un nou model de finançament ja que els impostos que
paguem els catalans i les catalanes a l'Estat no ens són retornats, amb la
mateixa proporció, en forma de transferències i serveis públics, provocant el
conegut dèficit de la balança fiscal, i posant de manifest la manca d'inversió
que l'Estat fa a Catalunya en matèria d’infrastructures i serveis.
És d'especial importància la publicació anual de les balances fiscals de
cadascuna de les comunitats autònomes per conèixer el saldo dels fluxos
d'ingressos i despeses fiscals de l'Administració central de l'Estat i de les
Comunitats Autònomes. D'aquesta manera es coneixerien les aportacions
netes de Catalunya a l'Estat i es veuria el fonament per reclamar amb justícia
més recursos per Catalunya.

Durant la darrera legislatura del Govern del Partit Popular, i ara també el
PSOE, han utilitzat el mateix argument per negar la publicació de les balances
fiscals adduint bàsicament un tema formal sobre la inclusió d'aquestes dades
en la Llei de Pressupostos i també problemes de metodologia.
L'absència de dades oficials des de 1996 impedeix conèixer les veritables
balances fiscals de les comunitats autònomes i distorsiona el debat sobre el
seu finançament. Aquesta absència en la publicació de dades econòmiques
posa de manifest la falta de transparència que hi ha hagut fins el moment
Existeix el compromís per part del Govern central de revisar el sistema de
finançament autonòmic, un nou model que hauria de perseguir com a objectius
fonamentals millorar la suficiència de recursos de què disposa la hisenda de la
Generalitat de Catalunya i la capacitat de decisió sobre els impostos que
paguem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i el coneixement de les
balances fiscals constitueix un element fonamental per poder-ho fer amb rigor i
transparència, ja que la no publicació d'aquestes, perjudicaria les
reivindicacions de Catalunya.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Demanar al Ple d'aquest Ajuntament que insti al Govern de la
Generalitat així com tots els grups parlamentaris que concentrin els seus
esforços perquè en aquesta legislatura es pugui dur a terme la revisió de
l'actual acord de finançament autonòmic.
Segon: Instar a què des del Govern de la Generalitat de Catalunya es continuï
treballant per aconseguir un nou model de finançament per Catalunya, que
permeti reduir el dèficit de la balança fiscal i augmentar les inversions de l'Estat
en matèria d'infraestructures per Catalunya.
Tercer: Reclamar al Govern Central la publicació de les balances fiscals de
totes les comunitats autònomes, l'actualització anual dels estudis sobre
balances fiscals i la divulgació dels seus resultats.

Quart: Fer palesa la sintonia d'aquest Ajuntament amb els propòsits que
persegueix el Col·lectiu per a la Correcció del Desequilibri en la mesura que els
objectius que planteja són coincidents amb el què s'acaba d'assenyalar
Cinquè.- Comunicar aquesta acords al Govern de l'Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat”.
El Sr. Alcalde proposa seguir el criteri indicat anteriorment pel portaveu del PSC
i, per tant, substituir en la proposta l’expressió “instar” per la de “recolzar”.
El portaveu del PSC comenta que la proposta està “afusellada” per la feta pel
PSC, ERC i IPC-EV. Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per
unanimitat.

15.- Proposta que presenta l’Equip de Govern a favor
de la retolació en català
Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“La llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat
nacional de Catalunya, un instrument bàsic de comunicació, d'integració i de
cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb independència de llur origen
geogràfic, i el lligam privilegiat de Catalunya amb les altres terres de parla
catalana, amb les quals forma una comunitat lingüística que ha aportat al llarg
dels segles, amb veu original, una valuosa contribució a la cultura universal. A
més, ha estat el testimoni de fidelitat del poble català envers la seva terra i la
seva cultura específica.
En l'actualitat, molts dels municipis catalans es troben amb un important
problema de falta de retolació en català. Molts dels establiments comercials
que s'obren últimament es retolen totalment en castellà i a l'interior és l'únic
idioma que s'utilitza.
Aquest fet va totalment en contra del que estableix la Llei 1/1998 de 7 de gener
de Política Lingüística on en el seu Capítol V referent a l'activitat

socioeconòmica estableix que, entre d'altres, s'han de complir plenament les
disposicions següents:
1-

Les empreses i entitats públiques i privades que ofereixen serveis
públics com ara les de transport, de subministraments, de
comunicacions i d'altres han d'emprar el català en la retolació,
comunicacions radiofòniques, factures i altres tipus de documents.

2-

La senyalització fixa i els documents d'ofertes de servei d'empreses i
establiments (supermercats, botigues, etc) han de ser com a mínim en
català.

3-

L'etiquetatge en català dels productes de denominació d'origen,
comarcal o de qualitat i dels productes artesanals ha de ser com a mínim
en català

La Llei, doncs, adopta mesures de regulació de la presència de la llengua
catalana i de foment de l'ús d'aquesta llengua en tots els camps en què, per
raons de mercat o d'altres, no es garanteixen prou. D'aquesta manera, les
empreses públiques, les concessionàries i les de serveis públics s'incorporen
activament al procés de normalització lingüística, amb la finalitat de garantir els
drets lingüístics dels consumidors i consumidores. L'objectiu és aconseguir, en
el món econòmic, una situació d'equitat entre les dues llengües de manera
progressiva, a mesura que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya vagin
adquirint un coneixement complet de la llengua catalana, i sempre per mitjà de
la concertació social propiciada des de la Generalitat.
El 29 de gener de 2003 va expirar el termini d'adaptació de les disposicions de
la Llei de Política Lingüística en relació al Capítol V sobre l'activitat
socioeconòmica. Des de llavors, són molts els casos d'incompliment de
l'esmentada Llei, i és per aquest motiu que des d'aquest Ajuntament cal
adoptar les mesures necessàries per tal que els drets lingüístics dels ciutadans
i ciutadanes de Catalunya siguin garantits, d'acord amb les tendències actuals
del mercat.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents

ACORDS
Primer: Vetllar perquè totes les llicències d'activitats comercials compleixin les
prescripcions de la Llei 1/1998 de 7 de gener de Política Lingüística referent a
la retolació en català i l'acreditació de que les altres prescripcions que estableix
l'esmentada Llei en matèria d'ús i utilització del català seran complertes.
Segon: Fomentar la pràctica l'ús i el foment de la llengua i cultura catalanes en
el nostre municipi.
Tercer: Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis”.
El portaveu del PSC diu que la llei 1/98 ja obliga a la retolació en català en
determinats supòsits i, per tant, no té objecte la proposta, considerant que cal
retirar-la de l’Ordre del Dia. El portaveu de CiU es refereix a la validesa de la
proposta en estimar que solament parla de vetllar per tal que es compleixi la llei
de normalització lingüística.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

16.- Proposta que presenta l’Equip de Govern a favor
del traspàs de les competències ferroviàries
Es dóna lectura a la següent proposta que presenta l’Equip de Govern al Ple
d'aquesta Corporació:
“Catalunya necessita continuar l'esforç de vertebració infraestructural que s'ha
portat a terme al llarg dels darrers 25 anys. Els grans eixos viaris ens han servit
per fer que les distàncies, entre ciutats i pobles que configuren el País es
reduïssin.
El sistema ferroviari i els sistemes de ports i aeroports, així com els seus
accessos, ens han de permetre fer funcionar Catalunya d'una manera integrada

i cohesionada, sense que el fet de residir o treballar en un punt o altre del
territori hagi de ser un inconvenient, ni que es generin colls d'ampolla al
desenvolupament, personal o col·lectiu, per manca d'infraestructures
adequades.
Aquestes infraestructures les necessitem perquè els ciutadans puguin estar
més a prop dels serveis assistencials, educatius i de lleure, als quals tinguin
dret a gaudir, per a disposar de majors oportunitats, per estar més ben situats
en relació a la resta del món, per a ser més competitius, en definitiva, per a
generar una millor qualitat de vida.
En matèria d'infraestructures ferroviàries, és molt el camí que hem de recórrer,
una de les polèmiques actuals no és altra que les mancances de la xarxa
ferroviària catalana. Per esmentar alguns exemples, la línia BarcelonaPuigcerdà està semiabandonada i perilla la continuïtat de la de Lleida-La Pobla
de Segur. D'altra banda, el tren Lleida-Manresa fa el seu recorregut en gairebé
tres hores a causa de l'estat ruïnós de les vies. Per tal de solucionar aquests
problemes, la Generalitat demana que se li transfereixin les competències dels
trens de Renfe, per tal de gestionar i planificar íntegrament el transport
ferroviari, però ni l'empresa ferroviària, ni el Ministeri de Foment, durant el
govern del PP, han estat oberts al diàleg.
Des de Catalunya hi ha una voluntat de millorar la comunicació interior del País
i de situar el transport públic com a primera prioritat de les polítiques de
mobilitat, però perquè això es realitzi i la xarxa d'infraestructures es modernitzi
és necessari que Catalunya pugui autogestionar-se les competències en
matèria de transport ferroviari i també aeroportuari, i així seguir progressant
econòmicament.
Actualment, per part del Govern Central existeix una voluntat de canvi en
aquest aspecte, i per tant, s'ha obert una escletxa de llum per a una
reivindicació històrica.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS

Primer: Demanar al Govern de la Generalitat que treballi per assolir les
competències ferroviàries sol·licitant al Govern Central el traspàs d'aquestes
competències per Catalunya.
Segon: Instar al Govern Central perquè incrementi l'esforç inversor en
infraestructures a Catalunya, amb l'equilibri territorial com a objectiu de les
actuacions.
Tercer: Comunicar aquesta acords al Govern de l'Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat”.
El portaveu del PSC proposa que es parli de recolzar les gestions que fa el
Govern central en lloc d’”instar”. La proposta és aprovada per unanimitat,
acceptant l’esmentada substitució.

17.- Proposta de resolució de baixa a l’inventari
municipal d’un determinat nombre de finques
rústegues
Es dóna lectura a la següent proposta:
“La llei catalana de Règim Local i el Reglament dels Béns dels Ens Locals
estableixen l’obligació d’actualitzar, rectificar i comprovar l’inventari de béns i
drets del municipi.
La comprovació de l’inventari general s’ha d’efectuar sempre que es renovi la
Corporació i l’aprovació és competència del Ple Municipal.
En compliment del mandat legal s’ha procedit a comprovar l’existència física
d’unes finques rústiques propietat de l’Ajuntament resultant impossible la seva
localització i la seva correspondència amb la identificació cadastral. Davant
aquesta situació el manteniment nominal d’aquestes finques en l’inventari
resulta ineficaç tenint en compte les finalitats de l’inventari.
Per tot això exposat es proposa adoptar el següent:

Primer: Aprovar la baixa en l’inventari municipal de béns de les següents
finques rústiques propietat de l’Ajuntament i promoure davant del Registre de
Propietat la cancel·lació de tots els assentaments registrals:
FINCA NÚM.
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1173
1174
1175
1181
1186
1197

LLIBRE
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-

FOLI
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
80
82
84
96
106
128”

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

18.- Proposta de resolució d’alta en l’inventari
municipal de béns d’un determinat nombre de finques
rústegues
Es dóna lectura a la següent proposta:

“El Cadastre de Rústica desde fa motl temps assigna a l’Ajuntament la
titularitat d’un nombre determinat de parcel.les; les quals no es troben
inmatriculades al Registre de la Propietat.
La llei de Règim local catalana i Reglament de béns obliguen a l’Ajuntament a
incorporar successivament aquestes finques rústiques a l’Inventari Municipal i
al Registre de la Propietat.
En compliment del manament legal s’ha procedit sobre el terreny a pendre les
dades necessàries per a causar alta a l’Inventari de Béns Municipal i a
inmatricular al Registre de la Propietat d’un determinat número de finques que
es corresponen exactament amb la parcel.la i pol.lígon.
Existeixen altres parcel.les que més endavant es procedirà a la seva
inmatriculació al Registre de la Propietat prèvia l’alta a l’Inventari.
Per tot l’exposat es proposa adoptar el següent:
Primer: Aprovar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns i immatricular en el
Registre de la Propietat les finques identificades en el Cadastre de Rústica pel
seu número de polígon i parcel·la, següents:
Polígon núm.
1
4
5
6
7
8

Parcel·la
83, 135, 165, 170, 171, 172 i 182
67, 73, 148, 279
6, 44, 45
98, 173, 178, 186, 189, 191,203 i 20
133, 182
213

Facultar al Sr. Secretari de l’Ajuntament perquè realitzi la descripció de les
finques i mencioni les circumstàncies que les Lleis i Reglaments exigeixen per
a la seva inmatriculació al Registre de la Propietat i alta en l’Inventari
Municipal”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

19.- Proposta de resolució d’inici d’expedient previ per
tal d’exercir activitats econòmiques en règim de lliure
concurrència
Es dóna lectura a la següent proposta:
“És propòsit de la Corporació exercir en règim de lliure concurrència activitats
econòmiques que actualment desenvolupa o, desenvoluparà en un futur, amb
la finalitat de reduir les despeses de funcionament, millorar els serveis i
l’eficàcia de la gestió.
Prèviament, en un Ple anterior, es va posar de manifest l’interès per a exercir
activitats econòmiques a través d’una societat mercantil.
Per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa i la concurrència de
l’interès públic es fa precís acordar l’inici d’un expedient amb nomenament
d’una Comissió d’Estudi composta de forma reglamentària per tal que
determini les activitats econòmiques a exercir i redacti la memòria justificativa.
Posteriorment, seguint el procediment legalment establert, el Ple aprovarà, si
procedeix, l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa adoptar els següents acords:
Primer: Aprovar inicialment l’exercici d’aquelles activitats econòmiques en
règim de lliure concurrència que dictamini la Comissió d’Estudi que es
nomenarà a tal efecte.
Segon: Constituir una Comissió d’Estudi presidida pel Sr. Alcalde i integrada pels
següents membres:
Personal Tècnic:
Sr. Joan Baldrich Caballé
Sr. Ramon Cornellana Puigarnau

Lletrat
Secretari de l’Ajuntament

Membres de l’Ajuntament:
Sr. Josep Ibarz Gilart
Sr. Fco. Bisart Baltasar
Sra. Montse Torres Massot
Sr. Josep M. Doblas Mancera

Alcalde
Regidor de Festes de l’Ajuntament
Portaveu d’ERC
Portaveu d’IPA-FPM

Membres de la Comissió de Comptes:
Sr. Josep R. Olivart Vilaseca

Regidor d’Hisenda

Tercer: La redacció de la memòria justificativa per part de la Comissió d’Estudi
en el termini de dos mesos”
El Sr. Alcalde manifesta que es retira la proposta per tal de millorar el seu
estudi.

20.- 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 desperíodificació existent entre els
ingressos encara no realitzats del pressupost actual respecte a les
despeses que cal abonar del mateix es veu de tot punt necessari acudir a
la concertació d’una pòlissa de Tresoreria d’acord amb les possibilitats
que estableix l’article 49 i preceptes concordats de la Llei d’Hisendes
Locals.
Examinat el procediment incoat per concertar una operació de Tresoreria
i trobat conforme, en harmonia 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:
Com. Obertura:
Com. Indisp:
Com. Estudi:
Canc. Anticipada:
Intervenció:

12 mesos
Euribor + (.......)
Trimestral
Trimestral
0
0
0
0
Secretari de l’Ajuntament

Segon: Sol·licitar diferents ofertes a diferents entitats per la concertació per
procediment negociat sense publicitat d’aquest crèdit, delegant en la Junta de
Govern per la seva adjudicació.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per a què en nom i representació de
l’Ajuntament formalitzi els documents precisos”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada pels nou vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre abstencions dels regidors
del PSC.

21.- Precs i preguntes
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta per què no
s’arrangen de manera definitva els clots i sots de la carretera de Sucs. El Sr.
Alcalde contesta que es volia reestructurar el vial, si bé; de moment es
prendran les mesures oportunes per corregir-ho d’immediat.
Prega també, el portaveu del PSC, que la brigada municipal de neteja i
conservació procuri que no es regui el pati veí al Parc de l’Aigua.

Prega també, el portaveu del PSC, que en la cruïlla del carrer de Joan Maragall
amb el carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, es reparin els clots existents. Acte
seguit, sol·licita que se li informi de les feines realitzades fins a la data per la
directora del futur Museu.
El portaveu del PSC manifesta que, després de conéixer per la premsa que
finalment l’aeroport de Lleida s’ubicarà en el terme municipal d’Alguaire, aquest
sol·licita quin ha estat el cost dels actes de promoció de l’aeroport d’Almacelles.
El Sr. Alcalde li contesta que es troben a la seva disposició totes les factures
sobre aquest tema.
En l’apartat de preguntes, el portaveu del PSC formula les següents:
•

Per què no ha contestat l’Alcaldia a les peticions de documentació
realitzades ja fa un mes per part del portaveu del PSC? El Sr. Alcalde
manifesta que ha estat degut a un excés de feina i a que el 50% del
personal de l’Ajuntament es trobava de vacances.

•

Quin és el nombre d’assessors que té l’Ajuntament, quines són les
feines que se’ls hi encomanen i el cost d’aquestes?

•

En relació a la pavimentació del camí de la Rasa, pregunta quin és el
pressupost i quina documentació administrativa s’ha realitzat fins a la
data. El regidor d’Hisenda contesta que hi ha consignació en la partida
de manteniment de camins.

•

Quin ha estat el motiu pel qual no s’ha procedit a la recollida selectiva de
la brossa. El Sr. Alcalde contesta que aquest servei ja s’havia d’haver fet
quan governava el PSC i que ara mateix es veu dificultat per la
necessitat d’incrementar la taxa del servei de recollida d’escombraires i
pel fet que la Generalitat cobri un cànon de 10 euros per tona, a fi de
pagar els abocadors i les deixalleries per al posterior tractament i
reciclatge de la brossa. El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas,
comenta que caldrà tornar al servei de porta a porta i per tant,
s’incrementarà notablement la despesa.

•

Comenta també, el portaveu del PSC, que ha llegit als diraris que el
Govern de la Generalitat ha aturat durant un any l’assignació de la

subvenció per al Museu d’Arquitectura i Urbanisme i pregunta si és cert
aquest extrem. El Sr. Alcalde manifesta que hi ha un conveni signat amb
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge per la qual s’assignà una
subvenció de 259.000 euros per a l’esmentada obra, tot i que ara mateix,
el nou govern de la Generalitat diu que no disposa de recursos i que ens
haurem d’esperar, com a mínim, un any.
•

Finalment, sol·licita el cost del vaixell pirata que s’ha instal·lat en la
piscina infantil.

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

