``ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE
SETEMBRE DE 2005.- NÚMERO 06:
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
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 28 de juliol de 2005
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.
A proposta de l’Alcaldia, amb els 8 vots favorables dels regidors dels grups de
CiU, ERC, AIA, IPA-FPM i el regidor Sr. Ignasi Comella i les 4 abstencions dels

regidors del grup del PSC, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia per urgència els
següents punts:
•
•
•

a.- Arxivament de l’expedient de la modificació de les NNSS de
Planejament en el sector industrial SAU 8-2
b.- Moció per recolzar la restitució de les quatre columnes de Puig i
Cadafalch a la ciutat de Barcelona
c.- Moció a favor d’incloure el domini .CAT en els llocs web depenents
de l’Ajuntament d’Almacelles

2.- Informes de l’Alcaldia
Per part de l’Alcaldia es dóna compte dels següents informes d’Alcaldia:

Piscines
Aquest estiu, i seguint la tònica d’aquests últims dos anys, hem seguit invertint
una part important del pressupost municipal en millorar les instal·lacions de les
piscines, amb una inversió de prop de 18.000 euros, que s’han invertit en la
renovació de les dutxes i en la creació d’una nova zona de jocs infantils que
substitueixen els vells gronxadors de ferro, així com uns 14.000 euros més, en
condicionar l’aparcament del carrer del Canigó. En total, una inversió de 32.000
euros.

Lo Vilot
El passat mes d’agost i gràcies a l’aportació de 5.000 euros per part del Institut
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, s’han pogut iniciar les
excavacions del poble medieval, que es descobrí el qual uns mesos enrere a la
part posterior del tossal de lo Vilot. No cal dir que la informació que se n’extreu
de les excavacions és de gran importància, fet que ens permet obrir una nova
pàgina en la història d’Almacelles.

Vesprades
El proppassat 26 d’agost es va posar fi a les Vesprades a la Fresca. Vull
destacar la gran de participació de públic en tots i cadascun dels actes. Vull
agrair, a més, la feina feta per les dues regidories que ho van fer possible. Pel
que fa a la logística agrair, al regidor Sr. Josep Gòdia i pel que fa a
l’organització dels actes, a la Sra. Montserrat Torres.

Xavier Trias visita Almacelles
El proppassat dia 2 de setembre, l’Il·lm. Sr. Xavier Trias, portaveu del grup
municipal de CiU de l’Ajuntament de Barcelona, va visitar Almacelles, a fi de
conéixer més d’aprop la realitat històrica que uneixen les ciutats d’Almacelles i
Barcelona.

Festes de la Mercè
El proppassat dia 22 de setembre, l’Alcalde de Barcelona, l’Excm. Sr. Joan
Clos, va convidar a l’Ajuntament d’Almacelles -d’acord amb el convenir signat el
pproppassat 12 de maig- als actes oficials de les Festes de la Mercè 2005 que
es van dur a terme al Saló de Cent de la capital catalana. No cal dir que aquest
fet és històric. Vull agrair a l’alcalde de Barcelona, Excm. Sr. Joan Clos, i també
al primer tinent d’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Cases per tota l’atenció que ens
varen dispensar.

El Vilot enllumenat
El proppassat dia 23 de setembre, i amb motiu de l’inici les Festes de la Mercè
d’Almacelles, es va inaugurar l’enllumenat del Vilot, donat que creiem que pot
aportar bellesa i destacar aquest símbol tan nostre a les nits d’Almacelles.

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
“33/05.- Autoritzant el Sr. GUILLERMO PENA ORTIZ, per a col·locar una placa
de gual permanent al garatge situat al C/ Bassa Bona, 65 per 4 metres linials,
previ pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
34/05.- Convocant Comissió Informativa per al dia 31 de març a les 20,30 hores.
35/05.- Convocant Ple Ordinari per al dia 31 de març a les 21 hores.
36/05.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat NO CONDUCTOR, a la Sra. FRANCISCA TOMAS
JUSTRIBÓ.
37/05.- Autoritzant a AGRO 100 S.L. la col·locació d’un gual permanent al
garatge situat al C/ Sant Jaume, 51 per 3 metres linials, previ pagament de la
taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar vorera, en el tram
autoritzat, de color groc.
38/05.- Autoritzant a PEDRO MINUESA VALIENTE la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Bassa del Pou per 4,5 metres linials, previ
pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
39/05.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució amb la modalitat TITULAR CONDUCTOR, al Sr. LLUÍS CASTELLÓ
ORTIZ.
40/05.- Autoritzant a MINERVA CARCELLER COLLADO la col·locació d’un
gual permanent al garatge situat al C/ Binéfar, 18 per 3 metres linials, previ
pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
41/05.- Autoritzant a FRANCESC ÑACO PARISI la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Sant Jaume, 97 per 2,5 metres linials, previ
pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.

42/05.- Autoritzant la utilització de la Sala Polivalent el dia 16 d’abril de 2005.
43/05.- Deixant sense efecte el gual permanent situat al c/ Bassa Bona, 65 per
4 metres lineals, a petició de l’interessat.
44/05.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució amb la modalitat TITULAR CONDUCTOR, al Sr. RAMON ROYO
CORTADELLAS.
45/05.- Demanant, a la Policia Local, que en un termini de 20 dies aixequin
plànol dels indrets on es realitzen ocupacions de via pública amb materials de
construcció, per tal d’aplicar el preu públic.
46/05.- Sobre l’aprovació de la liquidació de pressupost de l’exercici 2004.
47/05.- Sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d’Avis de l’exercici 2004.
48/05.- Sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esport de l’exercici 2004.
49/05.- Sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Indesal de
l’exercici 2004.
50/05.- Convocant Comissió Informativa General pel dia 26 de maig de 2005 a
les 20 h.
51/05.- Convocant la sessió ordinària de Ple per dia 26 de maig de 2005 a les
21 h.
52/05.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització de la Travessia del Tonyo.
53/05.- Convocant els processos selectius per a cobrir els llocs de treball de
personal funcionari de la Corporació.
54/05.- Sobre el quadre del període vacacional del Taller d’Ocupació “Casa
Clara”.

55/05.- Decretant la immediata paralització de les obres del c/Sant Jaume, 23
propietat de la Sra. Adelaida Vidal Casañe.
56/05.- Sobre el quadre del període vacacional del Centre Cultural “El Casal”.
57/05.- Sobre el quadre del període vacacional de les Oficines de l’Ajuntament.
58/05.- Autoritzant a GUILLERMO PENA ORTIZ la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Bassa Bona, 65 per 4 metres linials, previ
pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
59/05.- Sobre el quadre del període vacacional de la Policia Local.
60/05.- Acceptant contingut treball topogràfic de la UA-8.
61/05.- Deixant sense efecte el punt tercer del decret d’alcaldia 107/04, pel
qual es va resoldre apercebre el treballador Sr. Rafael Franco Sosa, per falta
lleu.
62/05.- Abonar la quantitat de 767,90 € iva inclòs, en concepte de pagament de
fotos aèries.
63/05.- Concedint llicència municipal al Sr. Manuel Simó Ortiz, per la
col.locació d’una grua.
63/05 BIS.- Sobre el nomenament de les tinències d’alcaldia.
64/05.- Concedint llicència municipal a la raó social ARQUES ÍNTIM SL.
65/05.- Concedint llicència municipal a la raó social NECLASU SL.
66/05.- Concecint llicència municipal d’obres a la raó social MECRIJU SL.
67/05.- Concecint llicència municipal d’obres al Sr. Miquel Adalid Merino.
68/05.- Nomenant secretària accidental a la Sra. Maria Soledat Vidal Valle.

69/05.- Concedint exedència voluntària a la Sra. Carmen Rodríguez Garcia.
70/05.71/05.- Concedint la tarjeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat TITULAR NO CONDUCTOR, al Sr. JOSEP PARDO
LARRULL.
72/05.- Autoritzant a AUTOESCOLA SEGRIÀ, per què realitzi les pràctiques de
maniobres o destresa dins la zona urbana del nostre municipi.
73/05.- Autoritzant al Sr. Ramon Maria Cornellana Puigarnau el dia 22 d’agost
de 2005 com a llicència per a assumptes propis.
74/05.- Autoritzant a ANNA SOLÀ PORTE, la col.locació d’un gual permanent
al garatge situat al C/ Sant Roc, 62 per 4 metres linials, previ pagament de la
taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar vorera, en el tram
autoritzat, de color groc.
75/05.- Autoritzant a JESUS ALVAREZ DE FELIPE, la col.locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Anselm Clavé, 23 per 2,65 metres linials,
previ pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
76/05.- Autoritzant a IRENE PENA GALERA, la col.locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Bassa del Pou, 2 per 2,50 metres linials,
previ pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
77/05.- Notificant incoació de l’expedient de revisió de llicència d’obres i
suspendre la executivitat de la llicència a CONSTRUART SL.
78/05.- Autoritzant a LAURA BARRA GOICOECHEA els dies 8 i 9 de setembre
de 2005 com a llicència per assumptes propis.
79/05.- Autoritzant a FRANCISCO TINITANA, la col.locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Mercè, 5 per 3 metres linials, previ pagament
de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar vorera, en el
tram autoritzat, de color groc.

80/05.- Desestimant íntegrament el Recurs de Reposició interposat pel Grup
Socialista en data 15 de juliol de 2005.
81/05.- Nomenant secretària accidental de l’ajuntament, del dia 1 al dia 16 de
setembre de 2005 a la Sra. CARME JUSTRIBÓ ARNÓ.
82/05.- Concedint la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució amb la modalitat TITULAR NO CONDUCTOR, al Sr. PILAR
ROMEO GALLEGO.
83/05.- Autoritzant a REBECA DEL REY COLET, la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Sant Francesc, 25 per 2,5 metres linials, previ
pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
84/05.- Autoritzant a SANTIAGO ZAPATER MONTORNES, la col.locació d’un
gual permanent al garatge situat al C/ Avenir, 11 per 3,50 metres linials, previ
pagament de la taxa corresponent, col·locació de la placa en vigor i pintar
vorera, en el tram autoritzat, de color groc.
85/05.- Aprovant inicialment el projecte de pavimentació Plaça de la Mercè
d’Almacelles per un import de 76.456,45 €”.
Els regidors assistents a la sessió plenària es donen per assabentats dels
Decrets d’Alcaldia.

4.- a.- Ratificació de l’acord de sol·licitud d’una
subvenció per a la realització del projecte
“Desenvolupament sòcio-econòmic i cultural”, destinat
a la contractació de treballadors/ores desocupats/ades
per a la realització d’obres i serveis d’interès general i
social

Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de data 25 de juliol de 2005,
que els reunits aproven per unanimitat i que literalment diu:
“Atesa l’ordre TRI/302/2005 de 6 de juny, per la què s’estableix les basses per
a la concessió de subvencions per part del Dep. de Treball, en l’àmbit de
col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors
desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.
Atesa la necessitat de la realització del projecte, s’acorda:
Primer: Sol·licitar una subvenció al Dep. de Treball de 170.210,36 euros,
d’acord amb l’ordre de 6 de juny de 2005 i llur conveni amb les corporacions
locals, per a la contractació de nou persones a temps complert per a la
realització del projecte Desenvolupament socio-econòmic i cultural
d’Almacelles” durant nou mesos.
Segon: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Deleg. Territorial del Dep. de Treball, als efectes oportuns”.

b.- Sol·licitud d’una subvenció per a la realització del
projecte “Pla d’actuació per al creixement i millora
d’Almacelles”
destinat a la contractació de
treballadors/ores desocupats/ades per a la realització
d’obres i serveis d’interès general i social
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de data 25 de juliol de 2005,
que els reunits aproven per unanimitat i que literalment diu:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord:
Atesa l’ordre TRI/302/2005 de 6 de juny, per la què s’estableix les basses per a
la concessió de subvencions per part del Dep. de Treball, en l’àmbit de
col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors
desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.

Atesa la necessitat de la realització del projecte, s’acorda:
Primer: Sol·licitar una subvenció al Dep. de Treball de 134.367,88 euros,
d’acord amb l’ordre de 6 de juny de 2005 i llur conveni amb les corporacions
locals, per a la contractació de set persones a temps complert per a la
realització del projecte Pla d’actuació per al creixement i millora d’Almacelles”
durant nou mesos.
Segon: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Deleg. Territorial del Dep. de Treball, als efectes oportuns”.

5.- Ratificació de l’acord d’adjudicació de la pòlissa de
Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per acord de Ple de data 28 de juliol de 2005, es va resoldre concertar amb
una entitat bancària una pòlissa de tresoreria per tal d’obenir liquidesa la caixa
de la Corporació.
Acte seguit s’ha procedit a comunicar a les entitats bancàries les condicions
mínimes en què es volia concertar aquesta pòlissa, havent finalitzat el termini
concedit, el passat dia 3 de setembre.
Vistos els articles 52 i 53 de la llei reguladora de les Hisendes Locals 39/88, de
28 de desembre.
Un cop examinades les diferents propostes presentades per unanimitat
s’acorda adjudicar el contracte a l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona amb les següents condicions:
Primer: Concertar amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona un crèdit a
curt termini de 751.265 euros per un termini màxim de 12 mesos, així com
procedir a la cancel·lació de la pòl·lissa anterior en les següents condicions:

Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:
Com. Obertura:
Com. Indisp:
Com. Estudi:
Canc. Anticipada:
Intervenció:

12 mesos
Euribor + 0,15
Trimestral
Trimestral
0%
0%
0%
0%
Notarial

Segon: Delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat contracte”.
El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, considera que aquesta és la
proposta més econòmica, tenint en compte que l’esmentada entitat ens ha
comunicat la seva voluntat de subvencionar amb un mínim de 2.000 euros
activitats municipals dins la seva Obra Social.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 regidors dels grups de CiU,
ERC, IPA-FPM, AIA i el regidor Sr. Ignasi Comella i les quatre abstencions dels
regidors del grup del PSC.

6.- Ratificació de l’acord d’aprovació del calendari de
les festes locals per a l’any 2006
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de data 6 de setembre de
2005, per a la seva ratificació, que literalment diu:
“6.1.- A fi de donar compliment al que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels
Treballadors, cal procedir a determinar quines seran les dues festes locals per
al 2006.
Un cop examinades les festes oficials proposades per la Generalitat i ateses les
necessitats dels vilatans.
Es proposa als reunits l’adopció del següent acord:

Primer: Fixar les festes locals per a l’any 2006 tal com es segueix:
•
•

El dia 2 de març, amb motiu de la Festa de l’Aigua.
El dia 23 de setembre, amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de la
Mercè.

Segon: Ratificar aquest acord al proper Ple.
Tercer: Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de
Treball”.
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que es podria
millorar la determinació del dia 23 de setembre, substituint-la pel dia 22 ó 25 i
no afectar, així, el dissabte. Malgrat això, se sotmet a consideració dels reunits
la proposta inicial, la qual s’acaba aprovant per la unanimitat dels regidors
presents en la sessió plenària.

7.- Ratificació de la modificació del Pressupost de la
Corporació 02/05, de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari fent ús de nous i majors ingressos
(supleix l’aparovada en el Ple de 28 de juliol de 2005)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la proposta del ple esmentat i a la vista de la necesitat de justificar el
destí dels bens del patrimoni municipal del sol a aquestes finalitats d’acord amb
la llei 2 / 2002 d’Urbanisme de Catalunya.
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
resum que s’adjunta:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
111
121
121
121
121
121
121
121
313

22706
13100
13100
16000
21200
22201
22602
23001
22000

Treballs realitzats altres empresses (llibres)
Campanya de la Fruita
Altres remuneracions del personal
Seguretat social
Manteniment edificis
Postals
Publicitat
Dietes del personal
Material ordinari

3.380,00
5.840,00
40.000,00
30.000,00
8.000,00
2.200,00
3.000,00
1.000,00
500,00

443
443
453
511
511
511
511
511
511
511
45101
62202

21000
62200
13100
21000
21300
22103
60115
61100
61100
63000
62201
21900

Manteniment i infraestructura
Construcció nínxols (PMS)
Retribucions personal
Manteniment i infraestructura (PMS)
Instal·lacions Autocross (PMS)
Combustibles i carburants
Supressió barreres arquitectòniques (PMS)
Camins (PMS)
Instal·lacions complexes Autocross (PMS)

1.000,00
20.000,00
4.000,00
15.000,00
9.900,00
2.000,00
35.000,00
26.000,00
10.100,00

Inversio amb béns (PMS)

6.000,00

Construccio Casal Cultural (PMS)
Manteniment

92.076,00
9.300,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT

324.296,00

FONS DE FINANÇAMENT MAJORS INGRESSOS
28200

Llicències d’Obres

39901
45500
45501
60005
60005

Aportacions particulars
Subvencions
Subvenció Campanya de la Fruita
Guàrdia Civil
Venda parcel·les Era del Comte (PMS)

78.280,00
3.000,00
48.000,00
5.840,00
70.176,00
119.000,00

TOTAL

324.296,00
CREDITS EXTRAORDINARIS

121
453
511
453
432
432
45103
121

20300
21000
60101
62201
60102
62701
62500
62500

Lloguer fotocopiadora i impressora
Poblat antic (PMS)
Urbanitzacio travessia del Tonyo
Construccio mur Pitàgores (PMS)
Sèquia Pla de les Vinyes (PMS)
Projectes complexos (PMS)
Estació metereològica
Mobiliari

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

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS

329.855,00

FONS FINANCAMENT MAJORS INGRESSOS
28200

Llicències d’Obres

36006
60005

CC.EE. de la Trav. del Tonyo
Venda parcel·les de l’Era del Comte (PMS)
TOTAL

2.400,00
12.631,00
314.824,00
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”.
El secretari de la Corporació fa constar que aquesta proposta compleix amb la
normativa del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i de la Llei d’Urbanisme
Catalana 2/2002, en relació a la obligatorietat de destinar els ingressos

obtinguts per la venda de patrimoni en primer lloc a inversions, i també, a
desenvolupar i finançar despeses del patrimoni municipal del sòl.
Acte seguit, el Sr. Secretari, detalla quines partides de despesa relacionades
en la present modificació són despeses de Patrimoni Municipal del Sòl (PMS),
tal com es recull en la proposta darrera, de la qual se’n passarà còpia als
reunits.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM, i les cinc abstencions dels
regidors del PSC i del Sr. Ignasi Comella.

8.- Ratificació de l’acord de sol·licitud de subvenció per
a dotacions i inversions en infraestructures destinades
a parcs de Bombers voluntaris i compromís d’execució
de l’actuació
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de data 13 de setembre de
2005, per a la seva ratificació, que s’aprova per unanimitat i que literalment diu:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord:
Atesa l’ordre INT/323/2005, de 7 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a
la concessió de subvencions per part del Departament de d’Interior per a
dotacions i inversions en infrastructures destinades a parcs de bombers
voluntaris.
Atesa la necessitat de fer una reforma a l’actual parc de bombers voluntaris,
s’acorda:
Primer: Sol·licitar una subvenció al Departament d’Interior per un import de
15.594,64 €, d’acord amb la resolució INT/323/2005, de 7 de juliol de 2005, per
a fer una reforma a l’actual parc de bombers voluntaris, que consisteix en
ampliar la porta de la cotxera principal.

Segon: Pel que fa a l’acord pres en la Junta de Govern de data 24 d’agost de
2005 en el seu punt primer, queda sense efecte atès que el que es pretén dur a
terme és una reforma en l’actual parc de bombers voluntaris i no la construcció
d’un nou parc, tal com s’especificava en aquest primer punt.
Tercer: Adquisició del compromís d’execució de l’actuació en el termini màxim
de 10 mesos en el cas de que es concedeixi la subvenció atorgada pel
Departament d’Interior. Aquest termini és a comptar a partir de la data de
publicació de la resolució de concessió de la subvenció al DOGC.
Quart: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida,
als efectes oportuns”.

9.- Ratificació de l’acord d’aprovació del pla de
Protecció Civil
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de data 25 de juliol de 2005,
per a la seva ratificació que s’aprova per unanimitat i que literalment diu:
“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’infrastructures bàsiques de protecció civil i per
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 a l’arquitecte Municipal.
Quart: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Delegació Territorial del Govern a Lleida, als efectes
oportuns”.

10.- Rectificació de la denominació de la fundació que
ha de regir el Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep
Mas Dordal”, a fi de que hi figuri “fundació privada”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord de Ple, de data 7 d’octubre de 2004, es va aprovar la
constitució de la Fundació que es dirà i l’aprovació de llur estatuts.
Atès que per part de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, i en
concret pel servei de Registre de Fundacions, s’ha comunicat el fet d’haver
qualificat la documentació relativa a la constitució de la Fundació del Museu
d’interès nacional de l’Urbanisme i Arquitectura “Josep Mas Dordal”
d’Almacelles, i que un cop analitzat l’expedient faltava completar un seguit de
requeriments.
Atès que és competència del Ple de la Corporació redactar els estatuts de la
Fundació i les seves correccions i esmenes, s’acorda proposar el següent:
Primer: Rectificar la denominació de la Fundació en el sentit que cal que hi
consti els mots de “fundació privada”, la qual cosa suposa que la denominació
correcta i la que s’aprova a tots els efectes és la de “FUNDACIÓ PRIVADA
DEL MUSEU D’INTERÈS NACIONAL DE L’URBANISME I ARQUITECTURA
JOSEP MAS DORDAL D’ALMACELLES”.
Segon: Incloure en els estatuts l’incís de l’article 14.3 que estableix que el
cessament dels patrons no institucionals es produirà de forma automàtica un
cop passats 4 anys des de la data de nomenament, sigui quina sigui la data
d’acceptació o de presa de possessió i d’acord amb l’article 19.1 de la Llei
5/2001, de 2 de maig, de fundacions, que diu que els patrons entren en
funcions un cop han acceptat de forma expressa el seu nomenament, la qual
caldrà que sigui a partir de la data d’acceptació quan comenci a comptar el
termini del mandat.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques per a la seva esmena i tramitació”.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM; i les 5 abstencions dels regidors del
PSC i del Sr. Ignasi Comella.

11.- Ratificació de l’acord per sol·licitar l’atorgament de
les concessions dels programes de televisió digital
local de titularitat municipal
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de data 24 d’agost de 2005,
per a la seva ratificació, que s’aprova per unanimitat i que literalment diu:
“Per completar l’expedient de referència, es proposa el següent acord que els
reunits aproven per unanimitat:
Atès el procediment per a l’atorgament de les concessions dels programes de
televisió digital local de titularitat municipal, i que segons la planificació
establerta pel Pla tècnic nacional de la televisió digital local, aprovat pel Reial
decret 349/2004, de 12 de març i modificat mitjançant el Reial Decret
2268/2004, de 3 de desembre, el municipi d’Almacelles està inclòs en l’àmbit
territorial del canal múltiple amb denominació “Lleida”.
Atès l’interès de la corporació municipal en participar en la gestió directa i
compartida d’un programa d’aquest canal múltiple, es proposa el següent
acord:
Primer: Sol·licitar la participació en el procés per a l’atorgament de les
concessions dels programes de televisió digital local de titularitat municipal.
Segon: Manifestar la voluntat i l’interès de participar en la gestió directa i
compartida d’un programa del canal múltiple amb denominació “Lleida”.
Tercer: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del
present acord a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió
Audiovisuals, als efectes oportuns”.

12.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Avis 01/05, de transferència entre partides
Es dóna lectura a la següent lectura:
“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.
Funcional
Econòmica
313
13000
313
62200
313
62500
313
63300

Partides a aminorar
Descripció
Retribucions bàsiques
Inversió reposició edificis
Inversió nova en mobiliari i estris
Inversió, reposició, maquinària i inst.

Transferències
Ptdes. a augmentar
Funcional
Econòmica
Descripció
313
21200
Reparació, manteniment i conservació edifi.

Import en euros
10.000,00 euros
500,00 euros
1.500,00 euros
2.000,00 euros
14.000,00 euros

import
2.400,00 euros

313
313
313
313
313
313
313

21900
22100
22103
22104
22107
22706
34900

Altre immobilitzat material
Energia elèctrica
Combustibles i carburants
Vestuari
Productes farmacèutics
Estudis i treballs tècnics
Altres despeses financeres
TOTAL

150,00 euros
3.000,00 euros
3.000,00 euros
1.000,00 euros
2.300,00 euros
2.000,00 euros
150,00 euros
14.000,00 euros

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord
mitjançant inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM i del regidor Sr. Ignasi Comella; i les 4
abstencions dels regidors del PSC.

13.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports 02/05, de suplement de crèdit finançat amb
romanent líquid de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es
detallen a continuació i no existint partida pressupostària per fer front a
aquestes despeses o ser insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora
de les Hisendes Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, i base 9a. de
les Bases d’Execució del Pressupost es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:

Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2005 dins del
vigent pressupost deL Patronat de suplement de crèdit, finançat amb part del
romanent líquid de tresoreria disponible procedent de la liquidació de l’exercici
anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE
TRESORERIA
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
452

13100

452

34900

Retribucions bàsiques de personal
Altres despeses financeres
TOTAL

3.492,56
150,00
3.642,56

FONS DE FINANÇAMENT
870

Romanent Líquid de Tresoreria

3.642,56

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord,
mitjançant inserció del corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”
a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin
reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM i del regidor Sr. Ignasi Comella; i les 4
abstencions dels regidors del PSC.

14.- Modificació del Pressupost de la Corporació 06/05,
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari fent ús de
nous i majors 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
03/05, dins del vigent pressupost de l’Ajuntament de suplements de crèdit i
crèdits extraordinaris finançats amb nous o majors ingressos recaptats, amb el
resum que s’adjunta:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
111

22601

Atencions protocol·làries

121

13100

Personal

121

22701

Treballs realitzats a altres empreses

6.000,00

121

22706

Treballs realitzats a altres empreses

3.000,00

453

62201

Mur antic col·legi Pitàgores
TOTAL

2.000,00
30.000,00

3.000,00
44.000,00

MAJORS I NOUS INGRESSOS
28200

Llicències d’Obres

76100

Subvenció mur Pitàgores
TOTAL

41.000,00
3.000,00
44.000,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
453

22701

Treballs realitzats per altres empreses

5.000,00

422

62500

Mobiliari Vensi

4.400,00

TOTAL

9.400,00

MAJORS I NOUS INGRESSOS
28200

Llicències d’Obres

4.400,00

46200

Intervenció arqueològica al Vilot

5.000,00

TOTAL

9.400,00

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 a votació, la proposta és aprovada pels 8 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM i del regidor Sr. Ignasi Comella; i les 5
abstencions dels regidors del PSC.

15.- Adjudicació per concurs de l’alienació de la finca
urbana residencial situada al C/ Major, núm. 138 (antiga
caserna de la Guàrdia Civil). Obtenció per
contraprestació de locals per a entitats i part en
metàl·lic
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 28 de juliol de 2005, es va resoldre el
següent:
“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”.
Atès que s’ha procedit a confeccionar el Plec de Clàsusules Administratives
particulars per a la venda esmentada i a complertar l’expedient amb la
documentació que requereix el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i la
normativa complementària, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars per a la venda
esmentada que s’adjunta a aquesta proposta, publicant edicte al BOP per a
que es presentin les al·legacions que es creguin adients en un termini de vuit
dies.
Segon: Trametre la documentació al Dep. de Governació de la Generalitat per
donar compliment al que disposa l’article 40.c del Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals, de data 17 d’octubre de 1988”.
El Sr. Secretari, a proposta de l’Alcaldia, vol presentar una clàusula addicional
que caldria afegir al Plec de Clàusules administratives particulars al final de la
clàusla 4ª., en detallar l’objecte del contracte: “L’adjudicatari, al mateix temps
que s’obliga a complir la contraprestació en espècie fixada en el Plec de
Clàusules, reconeix el dret de l’Ajuntament de substituir aquesta, és a dir, la
obligació de construir 400 metres quadrats en els baixos i entregar-los a

l’Ajuntament, per una altra prestació diferent consistent en construir un local o
edifici en un altre indret, d’una valoració econòmica equivalent”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM; les 4 abstencions dels regidors del
PSC i el vot en contra del regidor Sr. Ignasi Comella, ja que manifesta que no
és favorable a la venda de Patrimoni municipal.

16.- Aprovació del conveni rectificat a signar amb la
Comunitat de Regants d’Almacelles per variar la sèquia
de l’Olivar en l’àmbit del polígon industrial del “Pla de
les Vinyes”
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que, per acord del Ple, de data 31 de març de 2005, es va aprovar el
conveni a signar entre l’Ajuntament d’Almacelles i la Comunitat de Regants per
a la substitució d’una sèquia de reg a la partida del Pla de les Vinyes.
Atès que, malgrat haver-se signat el conveni de referència, durant l’execució de
les obres s’han presentat circumstàncies que fan aconsellable la variació de
part del contingut d’aquest, és per tot això que es proposa als reunits el
següent:
Primer: Aprovar el nou contingut del conveni que s’adjunta a aquesta proposta.
Segon: Comunicar aquest acord a la Comunitat de Regants, a fi que es doni
per definitiu el conveni amb les esmenes proposades”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM; les 4 abstencions dels regidors del
PSC i el vot en contra del regidor Sr. Ignasi Comella, ja que manifesta que és
contrari a la ubicació del polígon industrial en aquella zona.

17.- Sol·licitud d’inclusió d’Obres en el Programa
d’Inversions Municipals de la Diputació de Lleida
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la convocatòria per a l’atorgament de subvencions del Pla d’Inversions
Municipals per al trienni 2005-2007, de la Diputació de Lleida, publicat en el
BOP núm. 127, de data 17 de setembre de 2005, s’acorda als reunits proposar
les següents obres:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Lleida que es tingui en compte la sol·licitud
de l’Ajuntament d’Almacelles per a que siguin incloses en el PIM del trienni
2005-2007 les següents obres de referència:
-

Urbanització i enjardinament Rambla de Catalunya i de la Generalitat
Urbanització de la UA-3

Segon: Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida i trametre la
documentació que es requereix, a fi de que es gestionin les ajudes sol·licitades.
Es delega, a més, en la Junta de Govern, a fi de poder millorar o concretar
aquesta proposta”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM i del regidor Sr. Ignasi Comella; i les 4
abstencions dels regidors del PSC.

18.- Assumptes d’urgència:
a.- Arxivament de l’expedient de la modificació de les
NNSS de Planejament en el sector industrial SAU 8-2
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que la Cooperativa del Camp va proposar inicialment una modificació de
NNSS per situar les instal·lacions seves en el sector SAU 8-2, prevista en els
Normes Subsidiàries.
Atès que, amb posterioritat, l’esmentada Cooperativa va desistir voluntàriament
d’aquesta tramitació, malgrat haver tramés l’expedient als Serveis Territorials
d’Urbanisme de la Generalitat, es proposa als reunits el següent:
Primer: En congruència amb la suspensió realitzada per la Comissió Provincial
d’Urbanisme, de data 14 de juny de 2000, s’acorda la suspensió de l’expedient
de modificació de NNSS en el sector SAU 8-2.
Segon: Comunicar-ho als SS.TT. d’Urbanisme i a la Cooperativa del Camp per
al seu assabentament”.
S’aprova la proposta per unanimitat dels regidors.

b.- Moció per recolzar la restitució de les quatre
columnes de Puig i Cadafalch a la ciutat de Barcelona
Es dóna lectura a la següent moció per a la seva aprovació:
“Catalunya va patir durant el segle XX dues dictadures profundament
anticatalanes: la de Primo de Rivera, des de 1923 al 1930; i la de Franco, des
del 1939 fins al 1975. Durant aquests períodes, es van eliminar
sistemàticament tots els símbols públics de catalanitat.
L’any 1928 les quatre columnes de Puig i Cadafalch erigides a Montjuïc, i que
representaven les quatre barres catalanes, foren enderrocades per ordre del
General Primo de Rivera.
L’Ajuntament d’Almacelles, conscient que un dels aspectes més importants de
la recuperació nacional de Catalunya és la restitució de la memòria històrica i
dels símbols de la identitat del poble català, que considera un deure patriòtic
restituir a Montjuïc aquestes quatre columnes, perquè constitueixin un
homenatge en memòria dels lluitadors i lluitadores per les llibertats nacionals

de Catalunya; per aquest motiu es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents
acords:
Primer: Donar suport a la campanya promoguda per la xarxa d’entitats cíviques
i culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats Nacional, amb el fi de
recuperar les quatre barres catalanes de Montjuïc.
Segon: Donar trasllat de l’acord del Ple a l’Ajuntament de Barcelona i al
President del Parlament de Catalunya”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 8 vots a favor dels regidors
dels grups de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM i del regidor Sr. Ignasi Comella; i les 4
abstencions dels regidors del PSC.

c.- Moció a favor d’incloure el domini .CAT en els llocs
web depenents de l’Ajuntament d’Almacelles
L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles presenta la següent moció per
a la seva aprovació:
La consecució d’un domini propi de primer nivell d’Internet /tld) ha estat des de
fa anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura
que Internet influeix cada cop més en l’activitat econòmica, social i cultural de
tots els col·lectius humans, es fa evident la necessitat que la nostra llengua i la
comunitat humana que l’empra tinguin una presència pròpia a la xarxa. I que
aquesta presència sigui fàcilment identificable.
L’Associació PuntCAT formada per entitats que volen ser una associació
representativa de la societat civil catalana, perquè la llengua i la cultura
catalanes són una comunitat que vol ser identificada a Internet amb domini
propi, va presentar el 16 de març de 2004 a la ICANN (Internet Corporation For
Assigned Names and Numbers) la candidatura per obtenir el domini “.CAT”.
Aquest domini .CAT s’ha aconseguit. L’aprovació del domini “.CAT” per part de
la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una
notícia d’una extraordinària importància, ja que per primer cop la comunitat
cultural catalana podrà disposar d’un domini propi a Internet.

Amb aquesta aprovació, doncs, s’ha donat resposta a la voluntat expressada
per la societat catalana mitjançant l’Associació Puntcat, entitat impulsora del
reconeixement internacional de la realitat catalana.
Sota el domini “.CAT” s’hi podran registrar dominis d’aquelles entitats,
empreses i persones que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al
foment de la cultura catalana.
Per això, atès que la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) va autoritzar el passat divendres 16 de setembre la creació del domini
“.CAT” per a la comunitat cultural i lingüística catalana a la xarxa.
Atès que el nou domini “.CAT” pot ser utlitzat per qualsevol institució, empresa,
o particular que formi part de la comunitat cultural catalana.
Atès que aquest domini pot ser, doncs, un punt de trobada comú per a les
pàgines web que ara usen dominis diversos (“.org”, “.net”, “.es”).
Entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma immediata, sinó que
necessitarà passar els tràmits preceptius per a la incorporació d’aquest nou
domini.
En relació als antecedents exposats, els sotasignants proposem al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament d’Almacelles en el seu
conjunt (empreses participades, consorcis, fundacions, patronals, etc.) afegirà
el domini “.CAT” als llocs web municipals, esdevenint aquest el domini de
referència en la presència del consistori a la xarxa.
Segon: Es dóna trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i a la
Fundació PuntCAT”.
S’aprova per unanimitat dels regidors.

19.- Precs i preguntes:
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, prega que es contestin les preguntes
formulades en els darrers plens, on recorda que en una d’elles es referia al
desplaçament d’un pas de vianants elevat realitzat en un tram del carrer de
Binèfar, i que no s’ubicà en el lloc on s’havia projectat inicialment. El Sr. Alcalde
contesta que aquest pas de vianants elevat es va posar en el lloc on la major
part dels veïns van indicar que el volien i que, posteriorment, aquests mateixos
veïns –amb motiu d’una discòrdia entre particulars existent- van sol·licitar la
seva supressió o alteració. Lògicament, l’Ajuntament no ha pogut atendre
aquesta darrera petició pel perjudici econòmic que suposaria la restitució de
l’obra ja realitzada.
El Sr. Alcalde afegeix que actuacions similars, pel que fa a emplaçament de
pasos de vianants, també es van produir en la darrera legislatura. El portaveu
del PSC, Sr. Francesc Torres, intervé per demanar-li al Sr. Alcalde que no li
recordi el que es feia en legislatures passades. Contesta el Sr. Alcalde que està
en el seu dret de lliure expressió i que segueixi preguntant el que li convingui,
inicidint el portaveu del PSC en protestar per les presses en el requeriment. El
Sr. Alcalde el convida novament a fer la pregunta que hagi de fer, perquè en
cas contrari aixecarà la sessió. El portaveu del PSC li contesta novament dient
que si s’atrevirà a aixecar la sessió. El Sr. Alcalde manifesta que s’aixeca la
sessió davant l’actitud del portaveu del PSC i la manca concreta de preguntes
per part d’aquest.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,50 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

