ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE
MARÇ DE 2006.- 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. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent 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 extraordinària
de data 22 de març de 2006
No es presenta a aprovació, donat que no s’ha pogut elaborar l’esborrany
preceptiu.

2.- Informes d’Alcaldia
El Sr. Alcalde fa constar la celebració de la 2a. Fira de l’Aigua, que també
aglutinà la XVa. Fira d’Almacelles i que va tenir lloc els proppassats dies 10, 11
i 12 de març; dins el marc de la Festa de l’Aigua i que va tenir com a principals
novetats les millores tècniques que s’han aplicat al recinte firal, les ponències i
jornades tècniques i l’assistència d’entitats força representatives com ara la
delegació d’Expo Saragossa 2008.
També destaca la inauguració, el proppassat dia 2 de març, de les obres de
reforma i millora de la plaça dels Blocs del 2 de Març, que va ser presidida pel
director general del Dep. de Governació, Sr. Àngel Vidal i la presidenta de la
Comunitat de Propietaris d’aquests blocs.
Afegeix, per acabar, les reunions que ha tingut amb els representants d’Incasòl
per tractar l’assumpte de la zona industrial de Sant Joan de Déu i de les
comunicacions i infraestructures que han d’anar lligades a aquest important
polígon.

3.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació
per al 2006 i Organismes Autònoms, bases d’execució,
retribucions i plantilla de personal
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Confeccionat el Pressupost General per a l'any 2006 integrat pel pressupost
de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms "Patronat Municipal d'Esports" i
"Patronat Municipal d'Avis", que presenten el següent resum per capítols:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL

A) OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS
5.902.436.93 €
I
II
III
IV
V
VI
VII

1.196.138 €
318.005.42 €
574.863.47 €
1.126.552.47 €
26.283.57 €
1.245.437.68 €
1.415.156.32 €
5.902.436.93 €

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.322.087.06 €
1.412.719.27 €
81.000.00 €
408.805.60 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII
IX

INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D’ESTAT DE DESPESES
5.902.436.93 €

2.486.559.00 €
186.666.00 €
4.600 €
5.902.436.93 €

PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPITOL A) OPERACIONS CORRENTS
III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

273.197.10 €

IV
V

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

287.610.44 €
20.80 €
560.828.34 €

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

424.899.85 €
111.828.49 €
100.00 €
24.000.00 €
560.828.34 €

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
III
IV
V

A) OPERACIONS CORRENTS
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

4.000.00 €
141.561.60 €
50.00 €
145.611,60 €

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS

48.374.00 €
47.310.43 €
200.00 €
37.237.00 €
12.490.17 €

TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

145.611.60 €

Conjuntament s’adjunta en l’annex el pressupost consolidat per a la seva aprovació.
I vist l’expedient en el qual consta la documentació a que fan referència els articles
147 i 149 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General i demés per a l’exercici
2006, integrat pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix a la quantitat de
5.902.436.93 € i dels organismes autònoms “Patronat Municipal d’Esports” per
una quantitat de 145.611,60 € euros, i el “Patronat Municipal d’Avis” per un
import de 560.828,34 € euros i el seu estat de consolidació que ascendeix a
6.404.904,27 euros.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient.
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb les retribucions, els complements
de destí i específic atribuït a cadascun dels llocs de treball relacionats. Les
retribucions s’incrementaran un 2% per a l’any 2006.
Quart: Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis d’aquesta Corporació, pel termini de 15 dies durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
es presenten reclamacions, publicant-se l’aprovació definitiva del mateix,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè: Trametre simultàniament a l’enviament del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província còpia del pressupost definitivament aprovat al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri
d’Economia i Hisenda, Delegació a Lleida, en compliment d’allò que assenyala
l’art. 150 LRHL, 20 del RD 500/90 de 20 d’abril”.
Per unanimitat dels regidors reunits en la sessió plenària, s’acorda incloure per
urgència, la inserció d’una plaça d’Arquitecte Tècnic municipal amb caràcter
laboral.

El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca, exposa breument que
la previsió de les despeses ordinàries han estat incrementades en un 4% de
forma general, i detalla quina és la seva previsió d’inversions per a l’exercici,
especificant que la seva financiació es realitza per via d’ingressos procedents
de l’alienació de patrimoni municipal, atès que ja no es pot acudir al préstec des
de fa anys.
Pren la paraula el regidor Sr. Ignasi Comella, qui fa constar el seu total
desacord amb la venda de patrimoni, atès que si no hi ha més recursos –al seu
parer- és perquè no s’administra prou bé. Considera que es fan moltes coses
de “cara a la galeria” i no estan degudament justificades aquestes inversions. A
aquesta afirmació, el portaveu de CiU i regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon
Olivart, li fa avinent que si té una vareta màgica per fer possible pagar
inversions sense diners i sense vendre patrimoni, que li digui.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, pregunta quins diners hi ha pressupostats per
a fires durant aquest any en comparació a altres exercicis. El regidor Sr. Josep
Ramon Olivart li fa avinent les quantitats pressupostades, matisant que aquest
any s’ha previst un increment en aquesta partida donat que hi ha noves
infraestructures, que són de major qualitat; al mateix temps que també hi ha
previst un increment d’expositors i participants.
El portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta a que es
destinaran els 249.000 euros d’honoraris. El Sr. Secretari li manifesta que es
deu a la contractació del redactat de varis projectes.
El mateix regidor preguntat si s’ha tingut en compte la contractació i/o
adquisició de vehicles mitjançant rènting, pregunta a la que el regidor
d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, li contesta afirmativament si bé afegeix
que fent números surt més a compte la compra directa del vehicle.
Proposa també el portaveu del PSC si no seria més convenient amortitzar part
del préstec amb els diners procedents de les vendes de aptrimoni municipal. El
regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, li contesta dient que es podria fer
aquest tipus d’operacions sempre i quan sobrin diners, un cop fetes i
finançades les inversions previstes.

Pren novament la paraula el regidor portaveu del PSC en el què manifesta que
aprova les inversions que s’hagin de fer per construir la Llar d’Infants, però no
accepta que aquest edifici tingui tres plantes. Per aquest i altres motius, el seu
grup votarà en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde, en referència a les plantes que ha de tenir la futura Llar d’Infants,
justifica la tipologia edificatòria contemplada per aquest edifici atès que en el
solar on s’ha d’ubicar, i que és el més adient, no pot més que preveure’s aquest
tipus d’alçades a fi de fer una Llar d’Infants capaç i amb les places aprovades.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPAFPM i el regidor Ignasi Comella.

4.- Aprovació del conveni (segona addenda) a signar
amb l’Institut Català del Sòl, per a la rehabilitació de
l’antic col·legi “Pitàgores” per destinar-lo a museu
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data 24 d’octubre de 2003, es va signar inicialment un conveni
amb la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge per tal de finançar l’obra de
rehabilitació de l’antic col·legi Pitàgores com a museu, dins del programa
“Reviure les velles ciutats”.
Després de diferents gestions i negociacions, s’ha arribat a un segon conveni
definitiu signat amb data març de 2005 i aprovat en ple de data 31 de març de
2005 amb aquesta Direcció General, en el què es recull el finançament de la
totalitat de l’obra concretada en el projecte bàsic i d’execució d’arranjament de
l’edifici del col·legi Pitàgores per a la creació d’un museu (entrada 549/05), en
la què se separen en tres fases.
Ateses una primera fase, que ja ha executat l’Ajuntament, a càrrec de la
Direcció General, per urgència i consistent en renovar la coberta per un import
de 58.894,16 euros; una segona fase de 200.166,18 euros, que executarà al

seu càrrec la Direcció General; i una tercera fase per un import de 186.666
euros, que havia d’executar l’ajuntament.
Atès que finament a la vista del projecte executiu reformat aprovat en el ple de
data 24 de febrer de 2006, redactat per l’arquitecte Jordi Bosch i Novell, s’ha
considerat que, per una millor coodinació de les obres fora preferible adjudicar
conjuntament les de la segona i tercera fase per part de la Direcció General
amb aportació de l’import de la tercera per part de l’ajuntament, tot el qual s’ha
recollit en la addenda que ara es proposa aprovar.
En virtud d’aquests antecedents, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el model de la segona addenda del conveni a signar amb la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, annex a aquesta proposta, de data
març de 2006, delegant al Sr. Alcalde la seva signatura.
Segon: Trametre aquest acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
per a la seva informació”.
El regidor Sr. Ignasi Comella manifesta el seu parer sobre aquesta proposta, en
el sentit d’aprovar la rehabilitació que està contemplada en l’antic edifici
“Pitàgores”, però no considera adequat l’ús que es pretén dur a terme com és
el de fer un museu, ja que al seu criteri no és necessari. Acaba afegint que
aquest tema ja comença a ser “una olla barrejada i que potser en sortirà massa
botifarra”.
El Sr. Alcalde fa esment al Sr. Secretari que reflecteixi aquest tipus
d’expressions que es van repetint sovint en alguns plens, per si poden ser
constitutives d’alguna responsabilitat per part del subjecte que les profereix.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta que si els 186.000 euros
que aporta l’Incasòl surten del pressupost d’ingressos de subvenció,
contestant-li el Sr. Secretari que surten del resultat de la venda per inversions,
si bé està previst que se substitueixin per una subvenció que es preveu rebre a
posteriori.
Pren novament la paraula el Sr. Alcalde, que justifica l’aprovació d’aquest
conveni amb l’Incasòl, ja que es tracta en si mateixa com una línia de

subvenció que es preveu únicament per a aquest tipus d’equipaments. Per altra
part, era del tot necessari i urgent salvar aquest edifici de la ruïna en què es
trobava. En aquest mateix sentit, afegeix el Sr. Alcalde, que també s’està a
l’espera d’una altra subvenció de la Diputació de Lleida per a aquest tipus
d’aportacions.
Sobre la necessitat o no d’un museu a Almacelles, precisa el Sr. Alcalde que,
per fer una comparació amb la vila de Montsó, aquest municipi està fent un pla
estratègic de turisme que comptarà amb un total de set museus per dinamitzar
tota aquesta zona. En un altre àmbit, afegeix, que només a la província de
Lleida hi ha registrats un total de 40 museus i n’hi ha en poblacions com ara
Esterri d’Àneu, amb molts menys habitants que Almacelles. Aquest museu,
doncs, permetrà donar a conéixer –no només el passat del poble d’Almacellessino que també el d’una època de la nostra història com va ser el de la
Il·lustració. Aquest museu permetrà, a més, conéixer millor l’arquitectura i
l’urbanisme pròpies de la població d’Almacelles i de totes aquelles ciutats
dissenyades segons els paràmetres de la Il·lustració del segle XVIII,
coincidents pel seu teixit urbà format per retícules ortogonals, avantçant-se així
als eixamples de moltes grans ciutats.
El Sr. Alcalde vol manifestar també que el govern d’un municipi ha de tocar
totes les facetes d’interès comú que afectin a la vila, la cultura i els museus
inclosos. A més, aquesta obra resultarà subvencionada al 100% del seu import,
no com va passar amb el Centre Cultural, en què no hi havia subvenció.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa esment en el seu torn d’al·lusions
que la subvenció de la què parla el Sr. Alcalde i que ha d’abonar la Diputació,
encara està pendent de pagament des de la proppassada legislatura i, de
moment, encara no s’ha cobrat. El Sr. Alcalde contesta que és cert que encara
no s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Lleida, si bé aquesta subvenció
a la què es refereix el Sr. Francesc Torres, la va sol·licitar en la passada
legislatura, quan estava en l’oposició. El regidor portaveu del PSC, Sr.
Francesc Torres li contesta que això no és cert i el Sr. Alcalde li contesta que
en el proper Ple li demostrarà amb documents el que diu.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AiA; 5 vots en contra dels regidors del PSC i del d’IPAFP, i l’abstenció del regidor Ignasi Comella Peiró.

5.- Ocupació directa de part del vial (perllongament de
l’Av. dels Esports) com a sistema general de la
població
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en le ple de data 24 de febrer de 2006 es va acordar de seguir
endevant l’expedient d’expropiació de les finques afectades per l’avinguda dels
Esports per tal d’obrir l’esmentat vial
Vist que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que s’ha aprovat
iniciament, preveu el mateix vial i es necessari procedir a la seva obertura
immediata per tal de millorar el trànsit de la vila, i especialment, pel que fa als
vehicles pesants.
Atès malgrat això, per alleugerir la gestió, s’han signat diferents convenis amb
els propietaris afectats que permeten ocupar temporalment les finques, restant
la propietat d’aquestes dels mateixos titulars registrals a fi de que pugin entrar a
fomar part de la reparcel·lació del sector.
Atès que per part d’alguns propietaris s’ha preferit utilitzar la via urbanística de
la ocupació directa per tenir finques plantades que cal ocupar.
Atès que s'entén per ocupació directa l'obtenció de terrenys que, essent
afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic,
general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic.
Atès que l'ocupació directa comporta el reconeixement de l'administració
actuant del dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just
dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon
d'actuació concrets.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, article 150 i següents, i article 41
de Reglament de Planejament, es proposa als reunits el seguent:

Primer: Aprovar inicialment l’obtenció per ocupació directa dels terrenys
afectats per l’obertura de l’Av. dels Esports, prevista en el planejament com a
sistema general per tal d’incorporar-los al domini public local. Igualment
s’aprova el detall de les finques ocupades, béns i drets i els propietaris afectats
que coincideixen amb els de l’expedient d’expropiació forçosa en tràmit.
Segon: Reconéixer el dret de les persones propietàries a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si dels sectors de
planejament SAU 2, 3 i 4, previstos en el POUM i que, possiblement
s’ampliaran.
Tercer: Aprovar l’expedient i l’informe sobre l’aprofitament de la finca a ocupar
i l’informe sobre l’import a indemnitzar dels arbres o collites, així com delegar
en la Junta de Govern la fixació definitiva de les indemnitzacions.
Quart: Sotmetre l’expedient a exposició pública pel temini de 30 dies amb
notificació individual als propietaris afectats, a fi de que al·leguin el que creguin
adient restant aprovat definitivament per decret de l’alcaldia si se certifica la
manca d’al·legacions.
Cinquè: Publicar en el BOP, taulers i notificar als propietaris l’aprovació
definitiva.
Sisè: Delegar en el Sr. Alcade per signar les actes d’ocupació i fer previament
el pagament de les indemnitzacions que convingui amb el propietaris procedint
a l’inscripció en el Registre de la Propietat dels drets que es derivin d’aquest
acte.

Finca: Núm. 5
Propietaris: Srs. Antonio i Josep M. Casañé Cervera
Superfície: 581,76 m2
Qualificació urbanística: SAU Clau 9 (zona de desenvolupament residencial d’intensitat 1)
Indemnitzacions: Arbrat i collita de 4 anys (recollit en l’informe de l’enginyera tècnica agrònoma
n’Elisabeth Purroy Sisó, de data 24 de març de 2006, que s’annexa)”.
Finca: Núm. 2
Propietaris: Sra. Mercedes Vidal Casañé
Superfície: 109,76 m2
Qualificació urbanística: SAU Clau 9 (zona de desenvolupament residencial d’intensitat 1)

Indemnitzacions: No”

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, manifesta que el seu grup
s’abstindrà de votar atès que no està d’acord en què els vehicles pesants
circulin per davant del pavelló poliesportiu i de l’IES “Canigó”, amb el trànsit
escolar que ja suposa tnir un centre en aquell indret.
El Sr. Alcalde contesta al portaveu del PSC, dient-li que principalment hi
circularan vehicles agrícoles, i que aquests –ja avui en dia- tenen altres carrers
alternatius per creuar el poble, com són els carrers de Sant Jaume, Sant Roc i
el de Joan Maragall.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 8 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i n’Ignasi Comella; i 5 abstencions dels regidors del
PSC i d’IPA-FPM.

6.- Compte de la liquidació del Pressupost de la
Corporació i dels organismes autònoms de l’exercici
2005
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia aprovant la liquidació dels
pressupostos de la Corporació i Organismes Autònoms següents:

“DECRET 53/06
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2005
Vista la liquidació del pressupost de l'exercici 2005 formulada per l’Interventor Ramon
M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici: 1.058.096,08 euros
Exercici Corrent

676.715,71

Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys = Saldos de cobrament dubtós

521.198,85
47.388,43
187.206,91

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici: 1.112.601,54
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys = pagaments realitzats pendents d’aplicació
Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent Tresoreria Total

343.309,91
42.582,24
727.012,17
302,78

303.861,06
0
249.355,60
249.355,60

HE RESOLT,
Primer: En compliment de l'article 172.2 de la Llei d'Hisendes Locals es fixen els
percentatges dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o
impossible recaptació per un import total de 187.206,91 €
Exercici 2002-03: 25%
Exercici 2001: 50%
Exercici 2000 : 75%
Exercici 99 i anteriors : 100%
Segon: Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici econòmic de 2005.
Tercer: Donar compte al Ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que se
celebri.
Quart: Remetre la liquidació del pressupost de 2005 al Departament de Governació a
Lleida, i a la Delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 27 de març de 2006”

“DECRET 54/06

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS DE L’EXERCICI 2005
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de l'exercici 2005
formulada per l’interventor Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb
l'article 172 de la llei reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la
qual presenta el següent resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici: 28.718,31 euros
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys = Saldos de cobrament dubtós

28.718,31
0
0
0

Creditors Pendents de Pagament al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostpàries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació

26.063,05
12.002,85
0
14.060,20
0

Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria Afectat
Romanent Tresoreria General

16.132,87
0
18.788,13

Romanent Tresoreria Total

18.788,13

HE RESOLT,
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis corresponent a
l'exercici econòmic de 2005
Segon: Donar compte al Ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es celebri.
Tercer: Remetre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis de 2005 al
Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda.
Almacelles, 27 de març de 2006 »

“DECRET

55/06

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE L’EXERCICI 2005
Vista la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport de l'exercici 2004 formulada
per l’interventor Ramon M. Cornellana Puigarnau, de conformitat amb l'article 172 de la llei
reguladora de les hisendes locals 39/88 de 28 de desembre, la qual presenta el següent
resum:
Deutors Pendents de Cobrar al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

6.000,00
6.000,00
0
0
0

Creditors Pendents de Pag. al final de l'exercici
Exercici Corrent
Pressupostos Tancats
D'altres Operacions no Pressupostaries
Pagaments realitzats pendent d'aplicació

9.374,76
8.694,63
0
680,13
0

Fons Líquids a la Tresoreria
Romanent Tresoreria afectat
Romanent Tresoreria General
Romanent de Tresoreria Total

5.012,47
0,00
1.637,71
1.637,71

HE RESOLT,
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports corresponent a
l'exercici econòmic de 2005.
Segon: Donar compte al ple de l'esmentada liquidació en la primera sessió que es celebri.
Tercer: Remetre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports de 2005 al
Departament de Governació a Lleida, i a la delegació Provincial d'Hisenda”.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, entén que hi ha dèficit atès que
hi ha més obligacions reconegudes que ingressos liquidats. Li contesta el Sr.
Secretari que el romanent de Tresoreria, que abans s’anomenava dèficit, és
positiu i que el regidor –se suposa- es refereix, en tot cas, al resultat
pressupostari.

7.- Aprovació de la modificació del Pressupost 01/06
per incorporació de romanent de crèdit de l’exercici
2005
Per Decret de l'Alcaldia 56/06, s'ha dictat la resolució que a continuació es
detalla per la qual es dóna compte al Ple i assabentar als reunits:

“DECRET D’ALCALDIA 56/06
Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 01/06 d’incorporació dels
romanents de crèdit de l’exercici anterior
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit 01/06 del vigent pressupost de
la Corporació per a 2006, per la incorporació de romanents de crèdit de
l’anterior pressupost.
Atès que, segons l’informe de l’Interventor l´expedient compleix el disposat en
l´art. 163, de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals i, el que disposa en els articles 47 i següents del Reial Decret 500/90 de
20 d´abril, així com l’establert en les Bases d’Execució del vigent pressupost,
es procedeix a aprovar l’expedient incorporant els següents romanents als
crèdits del pressupost de despeses vigents que es relacionen:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI ANTERIOR
121-625.00 J. Baltasar, mobiliari Jutjat de Pau
432-601.02 Nicolàs Hormigones, SL (sèquia Pla de les Vinyes)
432-622.03 Obres rehabilitació Casa de Can Clara 2005
622-01-623.00 Obres trasllat bàscula
432-627.00 Torres Capell A., SL (resta honoraris POUM)
511-601.09 Obres per administració (urb. fase A, B, C)
432-625.00 F. E. Benavent, SL (mobiliari pl. Tossal)
452-611.03 F. E. Benavent, SL (tanca jocs infantils piscina)
511-611.00 B. Arnó (pendent treballs camins municipals)

TOTAL.........................................................................................
FONS DE FINANCIACIÓ
Romanent de Tresoreria general

IMPORT ROMANENT A
INCORPORAR
2.400,00
49.961,20
27.020,00
15.000,00
21.576,00
63.794,21
7.577,11
14.982,56
30.200,00

232.511,09 euros

232.511,09 euros

TOTAL..............................................................................

232,511,09 euros

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense fer cap altre tràmit, es
procedirà pels serveis d´intervenció a introduir les modificacions de crèdits
aprovades en la comptabilitat de la Corporació, amb efectes immediats”.
A criteri del portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, aquestes partides de
2005 s’han “guardat” per tal que no hi hagi dèficit a data 31 de desembre de
2005. L’Interventor exposa que es tracta de despeses previstes durant l’exercici
de 2005 i que a finals de 2005 hi havia un compromís de despesa, si bé no
executada, i que per tant, i d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals, cal
incorporar-les a l’exercici de 2006. Insisteix el portaveu del PSC, Sr. Francesc
Torres Arnó, que alguna de les despeses ja han estat executades, fet que
comparteix el regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, i afegeix que –
malgrat això- a 31 de desembre no hi havia cap factura.
Sotmesa la proposta de donar compte d’aquest decret, aquesta és aprovada
per 7 vots a favor dels regidors de CiU, ERC i AIA; 4 vots en contra dels
regidors del PSC i 2 abstencions del portaveu d’IPA-FPM i n’Ignasi Comella
Peiró.

8.- Alienació de finques rústegues municipals i
aprovació del Plec de Condicions
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El Ple, de data 29 de juliol de 2004, i el de data 27 de gener de 2005 varen
resoldre donar d’alta en l’inventari de béns municipal un seguit de finques
rústegues identificades pel seu polígon i parcel·la cadastral.
A la vista de les finques que hem donat d’alta en l’inventari, ens proposem
procedir a la venda en pública subhasta d’aquestes finques amb la finalitat
d’incrementar els ingressos de les arques municipals i, alhora, obtenir
definitivament un rendiment d’aquest sector del patrimoni municipal que

actualment es troba ocupat per diferents conreadors que, fins i tot i en alguns
casos, han fet millores en la finca inicial.
Atès que s’ha obtingut l’infome favorable del Departament de Governació
previst pel Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, de data 17 d’octubre de
1988, en els seus articles 40 i següents”.
És per tot això que cal segunir els ràmits per a l’alienació i, en definitiva, es
proposa als reunits el següent:
Primer: seguir l’expedient de contractació per a l’alienació en pública subhasta
de les finques rústegues municipals que detallem a continuació:
Polígon núm.
1
4
5
6
7
8

Parcel·la
83, 135, 165, 170, 171, 172 i 182
67, 73, 148, 279
6, 45
98, 173, 178, 186, 189, 191,203 i 209
133, 182
213

Segon: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que hauran
de regir l’esmentada contractació.
Tercer: Publicar el plec en el BOP i en els taulers d’edictes per tal de que es
pugin presentar les ofertes que es creguin adients”.
El regidor n’Ignasi Comella Peiró és favorable a salvaguardar el patrimoni
municipal i a administrar millor els béns, motiu pel qual votarà en contra de la
proposta.
El portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, fa constar la seva
abstenció a aquesta proposta.
El regidor d’Agricultura i portaveu d’AIA, Sr. Francisco Bisart, defensa la
proposta en el sentit que d’aquestes prop de cent parcel·les rústegues només
surten a la venda unes vint-i-cinc, de les què l’Ajuntament no en treu gaire
benefici, ja que d’aquestes només vuit estan arrendades. Per aquest motiu, i

després d’un llarg procés d’identificació de les finques que l’Ajuntament va
adquirir l’any 1949, s’ha arribat a la venda prèvia inscripció en el Registre de la
Propietat.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 8 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i IPA-FPM; 4 abstencions dels regidors del PSC i 1
vot en contra del regidor Ignasi Comella Peiró.

9.- Adjudicació pel procediment obert i per subhasta de
les obres de remodelació i enjardinament de les
Rambles de Catalunya i de la Generalitat
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El Ple d'aquesta corporació va aprovar el dia 24 de febrer de 2006, el projecte
per executar l'obra referència, amb un pressupost de 417.758,14 euros.
Mitjançant Decret de l'Alcaldia, es va iniciar l'expedient per contractar l'obra
esmentada.
N'han emès informes els serveis tècnics d'aquesta corporació, la Intervenció i
la Secretaria d'aquest Ajuntament.
En el programa corresponent del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any
20005, aprovat pel Decret de la Generalitat, figura inclosa l'obra de construcció
de la Llar d’Infants, subvencionada amb diferents aportacions, una de les quals
per import de 115.780,25 euros del programa específic, el qual es demanà en
el proppassat Ple, de data 24 de febrer de 2006 que es destinés a l’obra
d’enjardinament i millora de les Rambles de Catalunya i de la Generalitat.
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament
normal de les obres.
El breu termini d'execució d'aquesta obra (4 mesos) aconsella excloure la
revisió de preus, d'acord amb el que estableix l'article 103.3 de la LCAP.

S'ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa
prevista en l’article 123 del text refós de Règim Local número 781/86, de 28
d’abril i en l’article 74 del RDL 2/2000, de 16 de juny, que regula la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Contractar l’obra de rehabilitació i enjardinament de les Rambles de
Catalunya i de la Generalitat d’Almacelles per procediment obert i per subhasta.
Segon: Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir la contractació de l'obra de referència.
Tercer: Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de
clàusules acministratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, perquè es puguin presentar reclamacions i sol·licitant ofertes dels
possibles interessats.
Quart: Nomenar director a l’enginyera tècnica agrònoma n’Elisabeth Purroy
Sisó i a la tècnica na Núria Ruíz, per a que es facin càrrec de la supervisió i
direcció de les obres de referència.
Cinquè: Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè
dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució
d'aquests acords”.
El Sr. Secretari fa constar que en la proposta inicial que es va entregar als
portaveus figurava per error “concurs”, on ha de figurar “subhasta”; esmena que
accepten els reunits.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, està d’acord amb la remodelació de
les rambles, però farà constar l’abstenció del seu grup atès que el projecte ha
estat triat per l’Equip de Govern i no ha estat consensuat amb la resta de grups
polítics.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels vuit vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i el regidor Ignasi Comella i les cinc abstencions
dels regidors dels grups del PSC i d’IPA-FPM.

10.- Assumptes d’urgència:
Acte seguit, s’aprova com a assumpte d’urgència, afegir els següents punts:

u.1.- Sol·licitud a la Secretaria General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació, que es
facin les gestions oportunes per tal de poder veure els
canals estatals en TDT a la zona nord-oest del Segrià
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que d’uns mesos ençà s’ha començat a emetre en TDT gran part dels
canals autonòmics i estatals, segons es contempla en el Pla Tècnic Nacional
de la Televisió Digital Terrestre i que contempla la seva progressiva introducció,
fins que cobreixi el 100% de la població espanyola l’any 2010.
Atès que en la zona del Segrià ja es pot veure en TDT en pràcticament tota la
comarca, la totalitat dels canals autonòmics i estatals.
Atès que la zona d’Almacelles i poblacions limítrofs, com Sucs, Raimat,
Gimenells, el Pla de la Font, Almenar i Alfarràs no és possible veure cap tipus
de canal en TDT, excepte els que corresponen a la CCRTV.
Atès que es deixa sense efecte i sense aquest tipus d’emissions un total de
15.000 usuaris de la part nord-oest del Segrià i que, segons comunicat de la
Secretaria de l’Estat de Telecomunicacions y per a la Societat de la Informació,
depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, no es preveu cap tipus
d’actuació per corregir aquest desgreuge fins el 2010, quan s’obligui a cobrir el
100% de la població espanyola per l’anomenada “apagada analògica”.

Atès que la única solució que ens ofereixen des del Ministeri és reubicar un
repetidor en la zona d’Almacelles per donar senyar de TDT en tota aquesta
zona, o bé, donar major potència emissora al repetidor de Montsó-Barbastre
(Osca) per tal que abarqui des del canal 61 l’emissió dels canals estatals cap
aquesta zona, deixant sense efecte les del repetidor de Lleida pel canal 58, que
són les que no arriben a cobrir aquesta zona del nord-oest del Segrià.
Atès que aquesta darrera solució suposaria deixar sense efecte desconnexions
en català per aquesta zona catalana, així com deixar sense efecte alguns
canals en TDT catalans que no es podrien veure per no tenir la senyal de
reemissió des del repetidor de Montsó-Barbastre.
Donat, doncs, aquests supòsits; s’acorda als reunits:
Primer: Comunicar a la Secretaria General de Telecomunicacions i Societat de
la Informació que facin les agrairíem les gestions oportunes per tal de dotar a
aquesta zona del nord-oest segrianenc d’un repetidor que donés senyal de TDT
en aquesta zona dels canals estatals que es reben a Catalunya, o que s’ofereixi
alguna altra solució per tal de paliar aquest desgreuge que pateixen més de
15.000 possibles usuaris, i que no disposen de canals en TDT, veient-se
marginats d’aquest servei fins –com a mínim- el 2010”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es congratula que es faci avinent
aquesta proposta, ja que va ser una de les peticions del seu grup que van fer
en el proppassat Ple.
El Sr. Alcalde, a l’igual que el regidor de Noves Tecnologies, Sr. Joan Molet,
fan avinent que de tres mesos ençà s’han fet un seguit de gestions a través del
Consell Comarcal del Segrià, a fi de poder donar solució a aquest problema.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

u.2.- Reconeixement de les obligacions contretes
durant l’exercici 2005 pel patronat d’Esports.
Modificació de pressupost num. 01/06 d’incorporació

de despeses finançades amb major subvenció de
l’ajuntament
Es dóna lectura a la següent proposta:
« Atès que l’article 166 de la Llei d’Hisendes Locals estableix que, dins l’import
dels crèdits autoritzats en els pressupostos, correspondrà l’autorització i
disposició de les despeses al President o al Ple de l’entitat d’acord amb
l’atribució de competències que estableix la noramtiva vigent.
Atès que en la secció d’Intervenció s’han presentat per al pagament factures
d’obligacions contretes durant l’exercici de 2005 sense l’existència prèvia de
crèdit suficient en el pressupost per atendre aquestes despeses.
Atès que es constata que les obres i els serveis o subministraments facturats
s’han rebut realment per part del patronats respectius.
Atès que cal atendre, doncs, a les esmentades despeses no consignades
prèviament per la via del reconeixement extrajudicial de despeses.
Vist el que disposa el Reial Decret 500/90, de 20 d’abril sobre normes
pressupòstàries en execució de la Llei d’Hisendes Locals, pel qual assenyala
en el seu article 25 que no es podran adquirir compromisos de despesa en
quanties superiors a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despesa
del Pressupost, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar la modificació del Pressupost de patronat d’Esports num. 1/ 06
inorporant del pressupost del 2005al del 2006 l total de despeses previstes en
l’annex número 1 d’aquesta proposta, per import de 8760,16 reconeixent
expressament la obligació del Patronat d’atendre aquestes d’acord amb
l’article 26 del Reglament esmentat.
Segon: La financiació d’aquestes despeses es durà a terme fent ús de les
generacions d’ingressos per millora de la subvenció de l’Ajuntament per igual
import al de la despesa consignada.

DATA

NÚM.

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT

FACTURA
19/07/2005
12/12/2005
22/12/2005

PUBLIARTE,PROTOCOLO E
f.961 IMAGEN
23391 SERVI-BONET, SL
23641 SERVI-BONET, SL

TROFEOS
GASOIL
GASOIL

31/12/2005

A/881 AUTOCARS C.ALER, SL

VIATGES AUTOCAR

TOTAL

4.078,56 €
1.687,58 €
1.378,32 €
1.615,70 €

8.760,16 €

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 8 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i el regidor n’Ignasi Comella, 4 vots en contra dels
regidors del PSC i 1 abstenció del regidor d’IPA-FPM.

u.3.- Reconeixement de les obligacions contretes
durant l’exercici 2005 per part de la Residència
Municipal d’Avis. Modificació de pressupost num. 01/06
d’incorporació de despeses finançades amb major
subvenció de l’ajuntament
Es dóna lectura a la següent proposta:
« Atès que l’article 166 de la Llei d’Hisendes Locals estableix que, dins l’import
dels crèdits autoritzats en els pressupostos, correspondrà l’autorització
disposició de les despeses al President o al Ple de l’entitat d’acord amb
l’atribució de competències que estableix la noramtiva vigent.
Atès que en la secció d’Intervenció s’han presentat per al pagament factures
d’obligacions contretes durant l’exercici de 2005 sense l’existència prèvia de
crèdit suficient en el pressupost per atendre aquestes despeses.
Atès que es constata que les obres i els serveis o subministraments facturats
s’han rebut realment per part del patronats respectius.
Atès que cal atendre, doncs, a les esmentades despeses no consignades
prèviament per la via del reconeixement extrajudicial de despeses.

Vist el que disposa el Reial Decret 500/90, de 20 d’abril sobre normes
pressupòstàries en execució de la Llei d’Hisendes Locals, pel qual assenyala
en el seu article 25 que no es podran adquirir compromisos de despesa en
quanties superiors a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despesa
del Pressupost, es proposa als reunits el següent:
DATA
30/09/2005
31/10/2005
31/10/2005
30/11/2005
30/11/2005
30/11/2005
02/12/2005
19/12/2005
19/12/2005
20/12/2005
22/12/2005
24/12/2005
26/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
TOTAL

NÚM.
FACTURA
116829
10
1999
2005/3
2000
117058
5935
180
4646
5111
298
FV/4452
223/05
2001
150349
50487108389
16667
51408297
128
2006/2
40279

PROVEÏDOR
MAXINCA, SL
JOSEP CHAMBERT TOMAS
CAL MIICALET,SL
JOSEP CHAMBERT TOMAS
CAL MIICALET,SL
MAXINCA, SL
PACITA COMPLEX, SL
RENOM Y CAÑADA, SL
GUARDIA SOLANS, SL
JUAN JOSE GARGALLO DARZA
VIUDEZ, MONTSE
ELECTRICA RODA, SL
METALICAS F.ORELLANA, SL
CAL MIICALET,SL
ANTONI AGUILA RIVAS
S.E. DE CARBUROS METALICOS,SA
LAURA BORDERAS FORCADA
BUENAVENTURA BORRAS, SA
MAXINCA, SL
JOSEP CHAMBERT TOMAS
FRUVENCA, SLU

6719 PACITA COMPLEX, SL

CONCEPTE
COMPRES DIVERSES
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRES DIVERSES
COMPRA ALIMENTS
ROBA LLITS
PRODUCTES NETEJA
REPARACIONS DIVERSES
SABATES SEGONS CONVENI
COMPRA FREGIDORA
REPARACIONS DIVERSES
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
OXIGEN
MATERIAL PAPERERIA
COMPRA ALIMENTS
COMPRES DIVERSES
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS

IMPORT
277,16 €
478,13 €
860,55 €
482,56 €
795,40 €
294,94 €
989,02 €
579,17 €
649,26 €
788,80 €
50,00 €
239,90 €
162,39 €
1.234,85 €
262,98 €
333,71 €
297,77 €
782,60 €
479,19 €
726,49 €
870,52 €

COMPRA ALIMENTS

578,11 €
12.213,50 €

Primer: Aprovar la modificació del Pressupost de la residencia municfipal d’avis
num. 01/06 incorporant del pressupost del 2005 al del 2006 el total de
despeses previstes en l’annex número 2 d’aquesta proposta, per import de
12.213,50 € reconeixent expressament la obligació del Patronat d’atendre
aquestes d’acord amb l’article 26 del Reglament esmentat.

Segon: La financiació d’aquestes despeses es durà a terme fent ús de les
generacions d’ingressos per millora de la subvenció de l’Ajuntament per igual
import al de la despesa consignada”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 8 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, AIA i el regidor n’Ignasi Comella, 4 vots en contra dels
regidors del PSC i 1 abstenció del regidor d’IPA-FPM.

11.- Precs i preguntes
Acte seguit, i arribats a aquest punt, el Sr. Alcalde vol contestar a un seguit de
preguntes que van ser formulades en el Ple anterior.
Sobre el tema de l’endeutament, manifesta el Sr. Alcalde que hi ha suficient
informació en l’actual pressupost de 2006. En aquest sentit, i sobre les
despeses que suposa el funcionament de la televisió local, el regidor Sr.
Francesc Bisart, fa constar que han suposat un cost de 1.800 euros.
Sobre les persones que es van inscriure en les Jornades Internacionals sobre
Urbanisme i Arquitectura de la Il·lustració, el Sr. Alcalde precisa que com a
inscrits van ser unes quaranta persones i que els assistents van variar des dels
40 fins a les 100 persones, depenent de la conferència i/o ponència que es duia
a terme.
Acte seguit, s’obre el torn de precs i preguntes on el portaveu del PSC, Sr.
Francesc Torres, manifesta que en un ple anterior va sol·licitar poder examinar
les contribucions especials que es van aplicar en la urbanització del carrer de
Binèfar i part del carrer d’Aragó. El Sr. Alcalde li contesta que, com a prec no té
perquè contestar-li, i en relació a aquest assumpte li informa que tan aviat com
sigui possible se li submnistrarà aquesta informació, ja que actualment en les
oficines municipals hi ha dos persones de baixa i que hi ha feina que
s’acumula.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, també manifesta que encara està
pendent de contesta la seva sol·licitud d’informació sobre l’expedient de la

venda de parcel·les a la zona de l’Era del Comte. Afegeix, el mateix regidor,
que voldria saber quantes i quines empreses s’han consultat a l’hora de decidirse per l’adquisició de la màquina retroexcavadora.
En un altre ordre de coses, el portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, també
voldria saber quina és l’opinió que els hi mereix que el Sr. Alexis Guallar,
advocat de CiU, assumeixi la defensa del cas del Sr. Torà en contra de
l’Ajuntament, essent al mateix temps, el secretari de l’entitat del Museu
d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal”. Altres qüestions són saber quin
ha estat el tècnic que s’ha encarregat de la nova senyalització viària d’alguns
carrers del poble, poder examinar el projecte d’arranjament de les voreres i
cruïlles del carrer Major i saber quan serà possible poder examinar les factures
de l’any 2005, que ja varen sol·licitar per escrit en el seu dia.
Per acabar, el Sr. Alcalde fa avinent a la resta de regidors, que l’acte
d’exposició pública del POUM a càrrec del tècnic redactor, Sr. Manel de Torres
i Capell, tindrà lloc el proper dimarts, 4 d’abril a les vuit del vespre, a l’auditori
del Centre Cultural.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,45 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

