ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 31 DE
MARÇ DE 2005.- NÚMERO 03:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
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, excusant
l’absència del Sr. Xavier Cortés Escanilla per part del portaveu del grup del
PSC, Sr. Francesc Torres, per haver tingut que anar a una reunió del Consell
Escolar; 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 24 de febrer de 2005
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.

2.- Informes d’Alcaldia
Acte seguit el senyor Alcalde dóna compte de les actuacions que ha dut a
terme des del darrer Ple i que el concreta en els següents punts:
“En primer lloc, vull informar d’una descoberta molt important per a l’estudi de
la nostra història i per saber entendre els nostres orígens. Una descoberta que
s’ha aconseguit gràcies als plànols cedits pel Senyor d’Almacelles, en Carles
de Fortuny i Cucurrny, i que formaran part del Museu d’Arquitectura i
Urbanisme “Josep Mas Dordal”.
Així doncs, el proppassat 24 de gener de 2005, aprofitant que l’Ajuntament
netejava l’antic l’abocador de runa, darrera del tossal del Vilot, es van fer unes
cates a càrrec de la tècnica de Cultura, de Patrimoni Arquitectònic i
d’Arqueologia d’aquest ajuntament, les quals van confirmar la informació que
els plànols relataven sobre la ubicació de la població medieval d’Almacelles.
També vull dir que els nostres serveis tècnics han iniciat els treballs per tal de
convertir l’espai d’aquest abocador i dels antics dipòsits d’aigua de la població
en el futur “Parc Arqueològic d’Almacelles”, un espai on pretenem combinar les
restes de la població medieval, amb un llac artificial aprofitant un dels antics
dipòsits, zona d’arbres, taules i barbacoes.
El 4 de febrer vaig anar a Barcelona, acompanyat d’un regidor i d’un tècnic,
per mantenir una reunió amb els tècnics del Departament d’Arquitectura de la
Generalitat per tal de buscar una fòrmula que agilitzés la subvenció destinada
al MAU.
Per la tarda es va fer la presentació oficial de l’Any Josep Mas Dordal, amb
l’assistència de l’Il·lm. senyor Isidre Gavín, President de la Diputació de Lleida,
que va presidir l’acte, acompanyat de l’arquitecte Mariano Gomà, de la tècnica
de Cultura i jo mateix, en l’acte inaugural dedicat a l’arquitecte Josep Mas
Dordal.

Vull destacar, en aquest sentit, l’assistència de la majoria d’associacions de la
vila, col·laboradors de la fundació del Museu, així com tots els regidors del
govern. En total van ser més de 100 persones les que van assistir a l’acte.
LA PREMSA NACIONAL ES FA RESSÒ D’ALMACELLES
Els diaris La Vanguardia i El Periódico de Catalunya van elaborar reportatges
sobre l’urbanisme d’Almacelles i la possibilitat d’agermanament amb Barcelona.
No cal dir la importància d’aquests reportatges per donar a conèixer Almacelles
arreu.
11 de febrer (asfaltament de carrers): Es va iniciar un reg asfàltic en diferents
trams de carrers com: Joan Maragall, Sant Roc, Noguera, Nord, Garrigues,
Pallars, a l’espera de la seva urbanització definitiva. També es va actuar en els
espais com davant de la sala polivalent, per tal de poder ubicar les firetes i les
carpes de les fires.
14 de febrer: Es van mantenir un altra reunió amb la Direcció General
d’Arquitectura de la Generalitat; en aquest cas amb Director General
d’Arquitectura, per tal d’agilitzar la subvenció destinada al MAU. Val a dir, que
el senyor Joan Ganyet va ser molt receptiu i va mostrar el seu interès per a que
el Museu sigui una realitat el més aviat possible, motiu pel qual he de
manifestar-li públicament el meu agraïment.
Nova orientació de carrers: La setmana del 21 de febrer vam iniciar la
instal·lació dels senyals verticals per reorientar els carrers del Nord, de Jaume
Balmes i de Sant Pere i solucionar, així, els embussos de vehicles motivats per
la recollida d’escolars dels diferents centres educatius de la zona.
21 de febrer 2005 (Ministeri de Foment): Vaig mantenir una nova reunió amb
el responsable de Foment per demanar, un cop més, que en el projecte de la
futura autovia Lleida-Osca es faci un tercer enllaç a l’alçada del Pas d’en
Gabriel.

22 de febrer (pla d’emergència): Vaig convocar a tres regidories, al metge
responsable del CAP i ABS d’Almacelles, la Policia Local, Bombers i Creu Roja,
per tal d’activar el Pla d’Emergència Municipal, i des d’on es van dur tot un
seguit d’actuacion per mantenir la circulació viària i la seguretat dels vianants
en òptimes condicions i sense cap mena de perills, donada la nevada que va
caure aquell mateix dia.
Dia 4 de març (inauguració de la Fira de l’Aigua i del Parc de l’aigua): Es
va inaugurar el Parc de l’Aigua, coincidint amb la Festa de l’Aigua. Aquests
actes van ser inaugurats pel Delegat del Govern. vull recalcar, a més, que es
varen convidar a més de tots els regidors de l’actual Corporació, tots els
alcaldes democràtics.
Dia 10 de març: Vaig assistir a Barcelona, juntament amb el regidor Josep
Gòdia i la tècnica de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, a unes jornades que
tenien com a títol “El cost de no disposar de polítiques sostenibles a
l’administració local”, organitzades per la Fundació Fòrum Ambiental. No cal dir
que l’objectiu d’aquest govern és impulsar polítiques sostenibles.
15 de març: Vaig signar un Conveni amb el Fòrum de ciutats de la Il·lustració,
una organització Internacional on s’agrupen ciutats amb retícules ortogonals. El
fet de formar part doncs, d’aquesta organització, ens permetrà aprofundir en la
nostra història.
30 de març: Aquest dimecres passat, el Parlament de Catalunya i per
unanimitat, donava suport a un Proposició No de Llei presentada per CiU, en
què es demanava declarar l’any 2005 com l’Any de l’arquitecte Josep Mas
Dordal”.

3.- Donant compte dels Decrets d’Alcaldia
Es donen compte els següents Decrets d’Alcaldia:

“07/05.- Convocant Comissió Informativa per al dia 27 de gener a les 20,30 hores.
08/05.- Convocant Ple Ordinari per al dia 27 de gener a les 21 hores.
09/05.- Nomenant al regidors Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca, Josep Godia
Visa i Montserrat Torres Massot, per procedir al sorteig de les meses pel
Referendum de la constitució Europea.
10/05.- Autoritzant INVERAG SCP la col·locació d’un gual permanent al garatge
situat al C/ Baró d’Esponellà, 42 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.
11/05.- Autoritzant al Sr. FCO. JAVIER MOREA SOLANES la baixa d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Ntra. Sra. de Montserrat, 27 per 2,5 metres
linials.
12/05.- Autoritzant GAMACRIS la col·locació d’un gual permanent al garatge
situat al C/ Sant Roc, 63 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.
13/05.- Autoritzant al Sr. RAMON PASCUAL MORA la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Baró d’Esponellà, 3 per 3,5 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.
14/05.- Autoritzant al Sr. JESÚS MARTÍNEZ ARAGÓN la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ La Mercè, 18 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.
15/05.- Autoritzant a la Sra. CARME ARNÓ NAVARRO la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Bassa Bona per 3,5 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.

16/05.- Autoritzant a la Sra. MARIA VILA SATORRA, la baixa d’una placa de
gual permanent al garatge situat al C/ Carme, 55 .
17/05.- Autoritzant al Sr. ANGEL LARRAMONA PERA la baixa d’un gual
permanent al garatge situat a l’Avda. Prat de la Riba, 3-B per 2,5 metres linials.
18/05.- Autoritzant al SR. ANGEL LARRAMONA PERA la col·locació d’un gual
permanent al garatge situat al C/ Carme 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.
19/05.- Convocant Comissió Informativa per al dia 24 de febrer a les 20 hores.
20/05.- Convocant Ple Extraordinari per al dia 24 de gener a les 21 hores.
21/05.- Declarant que la vivenda del C/ Sant Antoni, 47, reuneix les condicions
d’habitabilitat exigides.
22/05.- Comunicant que es denega la petició a la Sra. Natàlia Rebull de tarja
d’aparcament per no reunir els requisits del decret.
23/05.- Acceptant una tarja d’aparcament de titular conductor del Sr. José Luís
Darsa Redón.
24/05.- Aprovant el model de làmina grafiant del plànol amb l’ànim de donar
divulgació del fet es procedeix a la seva oficialització grafiat mitjançant les
làmines d’un tiratge de 80 unitats confeccionades per l’Ajuntament.
25/05.- Atorgant un nou contracte a jornada complerta a favor de Montse Gené
Castan, a partir del dia 25 de febrer de 2005.
26/05.- Atorgant a l’Associació Amics de la Sardana una subvenció de 1.210
euros per les finançar el concurs de colles sardanistes.
27/05.- Requerint al Sr. Josep M. Baradad Garreta, titular de la llicència d’obres
del C/ Marinada núm.26, a suspendre d’immediat les obres de construcció
d’una rampa adossada a la tanca exterior del costat nord. Així com requerir-li

novament per a que rebaixi 0,22 cm. l’esmentada tanca i incoant-li expedient de
protecció de la legalitat urbanística i de restauració de la realitat física alterada.
28/05.- Requerint a la Sra. M. Antònia Font Escuer, titular de la llicència d’obres
del C/ Marinada núm.11, a què suspengui d’immediat les obres de construcció
de la porxada i incoant expedient de protecció de la legalitat urbanística i de
restauració de la realitat física alterada.
29/05.- Autoritzant al Sr. RAMON CANELA CANAL, a la col·locació d’una placa
de gual permanent al garatge situat a la Pl. de l’Ensenyança, 6 per 2,5 metres
lineals.
30/05.- Autoritzant al Sr. RAMON CANELA CANAL, a la col·locació d’una placa
de gual permanent al garatge situat a la Pl. de l’Ensenyança, 7 per 2,5 metres
lineals.
31/05.- Aprovant el Pla Local de Joventut 2005.”

4.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern,
sol·licitant subvenció per al servei d’activitats
d’animació i dinamització adreçades a la gent gran
d’Almacelles
Es proposa la ratificació pel Ple del següent acord adoptat en Junta de Govern:
“Atesa l’ordre de 28 de gener de 2002, 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
en atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.
Ateses les peticions dels avis de la vila i els informes de l’assistenta social que
palesen la conveniència de donar el suport que suposarà el servei d’animació
per a la realització de les seves activitats s’acorda:

Primer: Crear el servei d’animació per a la gent gran d’Almacelles i aprovar el
projecte d’activitats de data 14 de març de 2005, que s’adjunta a aquesta
proposta.
Segon: Sol·licitar una subvenció al Dep. de Treball, d’acord amb l’ordre de 15
de febrer de 2005 i llur conveni amb les corporacions locals, per a la
contractació d’un diplomat en Educació Social a temps complert per a la
realització del servei “Activitats d’animació i dinamització dirigides a la gent gran
d’Almacelles” durant tres mesos, amb una retribució bruta de 2.344,16 €
mensuals.
Tercer: 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”.
El regidor del grup del PSC, Sr. Albert Garcia Milagros, fa constar que s’han
realitzat en aquesta vila cursos per a animadors sòcioculturals, els quals
considera que podrien accedir també a la realització de les activitats que es
pretenen contractar. El Sr. Alcalde respon que no hi haurà cap inconvenient si
tècnicament és possible.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

5.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern,
sol·licitant subvenció per al servei de suport als
immigrants durant la campanya d’estiu 2005
Es proposa la ratificació pel Ple del següent acord adoptat en Junta de Govern:
“Atesa l’ordre de 28 de gener de 2002, per la què s’estableix les bases 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
en atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.
Atesa la proximitat de la campanya d’estiu d’enguany i amb la finalitat de donar
continuïtat a aquest servei, s’acorda:

Primer: Crear el servei de suport per als immigrants durant la campanya d’estiu
2005 i aprovar la memòria d’activitats de data 14 de març de 2005, que
s’adjunta a aquesta proposta.
Segon: Sol·licitar una subvenció al Dep. de Treball, d’acord amb l’ordre de 15
de febrer de 2005 i llur conveni amb les corporacions locals, per a la
contractació d’un auxiliar administratiu a temps complert la realització del servei
“Suport als immigrants durant la campanya d’estiu 2005” durant quatre mesos,
amb una retribució bruta de 1.679,31 € mensuals.
Tercer: 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”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

6.- Ratificació de la sol·licitud d’ajut per a la confecció
del Pla Local de Joventut 2005
Es proposa la ratificació pel Ple del següent acord adoptat per Decret
d’Alcaldia:
“DECRET 31/05
A la vila d’Almacelles, a 16 de març de 2005
Vistes les competències que m’atribueix l’article 21.5 de la Llei de Bases de
Règim Local i de cara a procurar satisfer totes les necessitat dels veïns de la
vila en l’àmbit de la joventut, HE RESOLT:
Primer: Aprovar el Pla Local de Joventut 2005.
Segon: Sol.licitar la subvenció prevista en l’ordre de Presidència de data 17 de
febrer de 2005”.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. El regidor portaveu
del PSC, Sr. Francesc Torres, s’interessa per l’examen del Pla Local de
Joventut, que no es trobava en la carpeta dels assumptes pendents de passar
pel Ple. El Sr. Alcalde manifesta que podrà examinar-lo a les Oficines de
Secretaria quan ho cregui convenient.

7.- Alienació de finques rústegues municipals per
subhasta. Delegació en la Junta de Govern per a la
contractació
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que el Ple, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2005, aprovà
iniciar l’expedient de contractació per a la seva alienació en subhasta pública
d’unes finques rústegues i la realització del Plec de Clàusules Administratives i
particulars on s’ha d’indicar l’ocupant de les finques i les millores existents.
Atès que l’estudi i redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars
per a cada finca ha posat de manifest la problemàtica en l’acreditació amb
certesa jurídica de qui o quins ho són en cada cas, els ocupants de les finques i
si ho són en precari, com a posseïdors de bona o mala fe. A més, cal afegir, en
aquest sentit que també es desconeix amb certesa jurídica el propietari de les
millores i el seu abast.
Atesos, doncs, aquests antecedents, es constata que aquesta situació fa
aconsellable traslladar a l’adjudicatari l’obligació d’indemnitzar, en el seu cas, al
propietari de les millores i dels drets i obligacions que la llei estableix per al
propietari del terreny, respecte als ocupants i/o propietaris de les millores;
resultant més pràctic que sigui l’adjudicatari –nou propietari del terreny- qui
determini l’ocupant i exerceixi els drets que als seus interessos convigui més,
alliberant a l’Ajuntament de negociacions i eventuals conflictes, tot i que
probablement coincidirà l’adjudicatari amb l’actual posseïdor de la finca o
propietari de les millores.

Per acabar, amb la finalitat d’una major operativitat i celeritat en els tràmits,
sembla aconsellable delegar en la Junta de Govern, les facultats per a
contractar.
Per tot allò exposat, es proposa als reunits el següent:
Primer: Rectificar l’acord segon del Ple, de data 27 de gener de 2005, que
quedarà redactat de la següent forma:
“Segon: Procedir a la redacció del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, tenint en compte la situació de possessió de la finca i de les
millores realitzades per altres persones”.
Segon: Delegar en la Junta de Govern totes les facultats que les lleis
atribueixen al Ple com a òrgan de contractació, en relació a l’expedient de
venda en subhasta pública acordat pel Ple, de data 27 de gener de 2005, i que
de forma anunciadora es tracta de les següents: Aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars; el Plec de Prescripcions Tècniques en el seu cas;
l’expedient de contractació i la despesa; la facultat d’adjudicar el contracte i
formalitzar-lo”.
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que al seu
entendre, aquest Plec de Condicions i expedient ha estat elaborat per l’advocat
Sr. Baldrich i, en aquest sentit, demana que se l’informi del cost que han
suposat aquests serveis d’advocacia. Per una altra banda, vol fer constar que
el seu grup votarà en contra, atès que tal com ha manifestat en altres ocasions,
no és lògic que els veïns que han ocupat aquestes finques durant anys i anys, i
en les quals han realitzat millores substancials, hagin de percebre
indemnitzacions per part dels adquirents d’aquestes finques en pública
subhasta.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA, i els tres vots en contra dels regidors del PSC.

8.- Aprovació del conveni amb la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat per a la
rehabilitació de l’antic col·legi “Pitàgores”
Es dóna lectura de 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 conveni definitiu
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: una primera que executarà 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 executarà l’Ajuntament, cofinançada en conveni amb la
Diputació de Lleida.
En virtud d’aquests antecedents, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el model de conveni a signar amb la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge annex a aquesta proposta, de data març de 2005,
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 portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa palesa la seva estranyesa en
constatar que la teulada de l’edifici ja es troba completament descoberta. El Sr.
Alcalde l’informa que s’ha hagut d’actuar amb urgència atès que hi havia perill
d’esfondraments pel mal estat de les encavallades i de l’envigat. Afegeix, a

més, que les obres les han dut a terme el mateix personal de l’Ajuntament i els
dels Plans d’Ocupació, dirigits pel tècnic de l’Ajuntament.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

9.- Aprovació del conveni amb la Comunitat de Regants
d’Almacelles per a l’execució de la sèquia de l’Olivar al
polígon industrial del Pla de les Vinyes
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès el projecte de referència de data 28 de febrer de 2005, que es proposa el
trasllat de la sèquia de l’Olivar a instància dels regants entre torn i torn per tal
de no pertorbar el funcionament dels regs i amb caràcter previ a l’execució de
les obres d’urbanització del sector.
Atès el conveni proposat per signar amb la Comunitat de Regants en el qual
s’estableixen els drets i obligacions que es derivaran de l’execució per part de
l’Ajuntament de l’obra esmentada sense perjudici de què en un futur es pugui
repercutir com un cost dins del projecte de reparcel·lació.
Vist el que disposen els articles 25, de la Llei de Bases de Règim Local, de 2
d’abril de 1985 i l’article 40 i següents del Decret 336/88, de 17 d’octubre que
aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, es proposa als reunits el
següent:
Primer: Aprovar el model de conveni a signar amb la Comunitat de Regants
d’Almacelles, a fi que autoritzi la substitució o reposició d’una sèquia existent
per la nova que cal construir, d’acord amb el projecte, i al mateix temps la
constitució de servitud de pas de canonada a favor de la Comunitat de Regants
que transcorrerà soterrada per un futur vial en la urbanització posterior del
polígon industrial del Pla de les Vinyes. Així mateix, s’acorda aprovar el model
de conveni a signar amb el Grup Montalbán, SL; a fi que autoritzi la constitució
d’una servitud de pas temporal de sèquia soterrada pel subsòl de les finques de
la seva propietat que, posteriorment, s’integraran en l’indret on posteriorment
es construirà un vial de la futura urbanització industrial.

Segon: Trametre el conveni a la Comunitat de Regants i al Grup Montalbán, SL
per tal que l’aprovin, delegant al Sr. Alcalde la seva signatura.
Tercer: L’execució d’aquests acords quedarà condicionada al vist-i-plau dels
serveis territorials d’Urbanisme en relació a l’ubicació de les zones industrials
que properament es proposarà a la Comissió Provincial mitjançant la
presentació dels treballs de redacció del POUM”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que el Secretari llegeixi
l’informe jurídic obrant en l’expedient. Acte seguit, es procedeix a resumir el
contingut de l’informe en el què es detalla els diferents instruments urbanístics
que segons la Llei d’Urbanisme de Catalunya, cal aprovar de forma esglaonada
per poder dur a terme la present obra i infraestructura.
El portaveu del PSC manifesta el seu ple acord a que es tiri endavant aquesta
zona industrial, si bé considera que per tal d’executar el projecte de substitució
del traçat de la sèquia, caldrà obtenir prèviament el vistiplau de la Comissió
Provincial d’Urbanisme, seguint l’ordre fixat legalment.
El Sr. Alcalde manifesta que el proper dia 5 d’abril es mantindrà una reunió
amb la Comissió Provincial d’Urbanisme, i en cas d’haver algun tipus
d’inconvenient, s’haurà d’ajornar l’execució. Finalment, el Sr. Alcalde destaca
que aquesta obra pretèn no haver d’aturar els períodes de reg i avançar passos
per poder dur a terme la totalitat de l’obra, facilitant així la ràpida instal·lació de
l’indústria, el bon funcionament del sector i la creació de prop de 30 nous llocs
de treball.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA, i les tres abstencions dels regidors del PSC.

10.- Moció a favor dels treballadors de Joyco
d’Alcarràs, propietat de l’empresa ”Wirgley”, en contra
del seu tancament

Es dóna lectura de la següent moció:
“MOCIÓ QUE PRESENTA L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER A LA SEVA
APROVACIÓ I SUPORT:
Que la coneguda com a “fàbrica dels caramels”, que ha funcionat amb els noms de
“General de Confiteria”, posteriorment com a “Jo & Co” i ara propietat de la
multinacional nord-americana denominada ”Wirgley”. Una empresa que fa més de 28
anys que esta al nostre municipi, la primera fàbrica de les moltes existents arreu del
món que el grup empresarial anterior tenia. Una de les empreses més emblemàtiques
de la nostra comunitat i de la nostra comarca. En la que hi treballen més de duescentes persones, en molts casos famílies senceres, la gran majoria veïns de la nostra
localitat però també molts altres residents en d’altres poblacions repartides pel Segrià i
el Baix Cinca. Una empresa que durant tot aquest temps ha estat tan vinculada al
municipi i que s’han donat tant mútuament, creant llocs de treball i riquesa. Una
activitat que ha estat recolzada sempre i per tots els Consistoris municipals d’aquests
temps, amb ajudes i fets concrets, que han ajudat a la viabilitat de la planta, el
manteniment dels llocs de treball. Ha comunicat a l’Ajuntament d’Alcarràs la seva
intenció de tancament. Situació que ha estat manifestada personalment per directius
de l’empresa als representants municipals, en el dia d’avui, 3 març de 2005, a la pròpia
fàbrica. Tot després de traslladar-se la representació municipal davant de la negativa
dels directius de l’empresa a personar-se a la Casa Consistorial per ser rebuts en
audiència per l’Ajuntament tal i com havia estat pactat, de manifestant una falta de
respecte total per aquesta Institució i als vilatans que representa.
Davant d’aquesta situació considerem que sols n’hi ha solució que és la lluita per
preservar l’empresa, d’integrar en la defensa de la fàbrica i dels seus treballadors a
totes les Administracions Públiques competents en la defensa de l’economia local i del
país, especialment en el foment de l’ocupació, la lluita contra l’atur. Però també a tot
el teixit social de la nostra comunitat i de les localitats veïnes, d’on són residents els
treballadors i que directa o indirectament es veuran afectades pel tancament anunciat
en les seves economies. Partim en la defensa de la viabilitat econòmica de l’empresa
agroalimentària, una de les dues existents a la comarca del Segrià, tal i com s’ha
manifestat el comitè d’empresa de la companya, amb el que es reuní representants
municipals, viabilitat que no ha estat negada formalment pels directius de “Wirgley”,
que en les manifestacions de tancament donades als representants municipals no han
aportat motius que justifiquin aquesta decisió, i que els que han donat han estat
incongruents i totalment inadmissibles. Per tot això considerem la viabilitat real de
l’empresa a la nostra comunitat. Esperem que, malgrat l’asseveració de que la decisió
estava tomada, durant els tràmits legals que s’han iniciat es pugui reconduir la situació,
de fer veure a la empresa que la nostra població l’acull i la reconeix com sempre l’ha

fet, que la nostra situació de comunicacions és estratègica i que obtindrà tots els ajuts
possibles de totes les administracions implicades. Administracions i Societat civil que
ha d’actuar d’una forma unida per a superar els plantejaments de tancament.
Per tot el qual
ACORDEM:
Primer.- Considerar totalment insuficients els motius donats per l’empresa Wirgley per
al tancament de la planta industrial d’Alcarràs.
Segon.- Considerar viable econòmicament l’activitat industrial de la fàbrica d’Alcarràs,
tal i com es demostra en els projectes i estudis de viabilitat aportats pels representants
laborals.
Tercer.- Defensar la continuïtat de la fàbrica de l’empresa Wirgley a Alcarràs, donant el
més total i absolut suport al Comitè d’Empresa i als treballadors de la factoria, així com
a totes les iniciatives que en aquest sentit es puguin promoure des de totes les parts
interessades. Posant a disposició de les parts la total disponibilitat de l’Ajuntament per
col.laborar i ajudar en aconseguir aquest objectiu de continuïtat.
Quart.- Demanar a l’empresa que atengui a les raons de continuïtat i viabilitat
econòmica de la indústria aportades pels treballadors, i que sobre tot consideri el
deure moral de valorar la defensa de les persones abans que els únics interessos
econòmics.
Cinquè.- Demanar el recolzament i unitat tots els veïns i veïnes del poble, de totes les
entitats socials, econòmiques, culturals, esportives i a tot el teixit civil de la nostra
comunitat en defensa de la continuïtat de la fàbrica de Virgley a Alcarràs.
Sisè.- Demanar el mateix recolzament i unitat a tots els municipis de la nostra comarca
que es veuran afectats directament o indirectament pel tancament anunciat.
Setè.- Demanar recolzament, ajuda i unitat d’acció a la Diputació de Lleida i al Consell
Comarcal del Segrià en defensa de l’economia, el foment de l’ocupació i per preservar
l’equilibri territorial de les terres de Ponent dins del nostre país.
Vuitè.- Demanar el mateix recolzament, ajuda i unitat d’actuació als departaments més
implicats de la Generalitat de Catalunya, especialment al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i al Departament de Treball i Indústria. Sol.licitant entrevista
urgent amb els respectius Consellers. Igualment fer arribar aquesta pretensió al

Delegat del Govern de la Generalitat a Lleida i al Subdelegat del Govern de
l’Administració de l’Estat.
Novè.- Demanar igualment recolzament i unitat a tots els sindicats de classe, amb o
sense representació en el comitè d’empresa, en defensa de l’ocupació i per la lluita
contra l’atur.
Desè.- Crear un llibre per la recollida de signatures on tots i cadascun de les persones
que vulguin manifestar la seva solidaritat amb aquests acords el puguin manifestar
formalment.
Onzè.- Fer arribar aquesta moció a tots els vilatans per que tinguin puntual
coneixement de la situació i demanar el recolzament personal i la participació activa en
tots els actes públics que es puguin proposar per a defensar la fàbrica i mostrar el
recolzament als seus treballadors.
Dotzè.- Finalment, fer arribar el present acord i la sol.licitud de recolzament i ajut al M.
Hble. Sr. President de la Generalitat i al M. Hble. Sr. President del Parlament de
Catalunya, com a màxims dignataris del nostre País.”

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que per part del govern de
la Generalitat de Catalunya, al qual es fa al·lusió en la present proposta, ha
realitzat en aquest moment totes les actuacions necessàries reunint-se amb els
diferents sectors implicats en aquest afer.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

11.- Designació del nom del carrer de lo Vilot, al vial
existent sense denominar, situat entre els carrers de
Ponce de León, de l’Estació i talussos de la línia fèrria
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que hi ha un tram de carrer sense denominar des de fa anys, ubicat entre
els carrers de Ponce de León, de l’Estació, final de l’Av. del Baró d’Esponellà i
els talussos de la via fèrria.

Atès que hi ha veïns que necessiten la denominació d’aquest carrer perquè hi
ha entrades de vivenda que donen a aquest vial i altres patis annexes
susceptibles de ser edificats en el seu dia.
Atès que aquest carrer assenyala i és proper al turó del Vilot, que es troba
justament enfront i que és punt de referència en l’emmarcament d’aquest
carrer.
Atès que no hi ha cap carrer que dugui el nom del turó més representatiu de la
vila, que fou –alhora- el lloc originari de la primitiva població medieval
d’Almacelles.
Atès que, per acord de la Junta de Govern, de data 21 de març de 2005,
s’aprovà la denominació d’aquest carrer amb el nom de carrer de lo Vilot.
Per aquests antecedents , s’acorda proposar als reunits el següent:
Primer: Denominar carrer de lo Vilot, al tram de carrer sense denominació i
ubicat entre els carrers de Ponce de León, de l’Estació, final de l’Av. del Baró
d’Esponellà i els talussos de la via fèrria.
Segon: Col·locar una placa identificativa en l’habitatge existent avui en dia en
aquest carrer, així com comunicar aquesta nova denominació als veïns i
propietaris del vial.
Tercer: Trametre aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, a fi que donin
d’alta en el cens de població i del cadastre d’aquest nou carrer, als efectes que
d’aquesta nova denominació s’esdevinguin”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

12.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa posar en l’Ordre del Dia per urgència els
següents assumptes:

A.- Aprovació del conveni de condicions laborals (revisió salarial) per a
l’exercici de 2005
B.- Aprovació del conveni a signar amb el Club Esportiu “Amics del Motor
d’Almacelles”, associació sense ànim de lucre, per a la cessió de l’ús
d’unes finques municipals
C.- Sol·licitud al Departament de Cultura per a declarar Bé Cultural
d’Interès Local l’edifici de l’antic col·legi Pitàgores
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
s’abstindrà de votar la urgència de la inclusió d’aquestes propostes, atès que
se’ls ha comunicat que s’inclourien a les 20, 30 hores d’aquesta tarda i, per
tant, no les han pogut estudiar mínimament. La resta dels nou regidors reunits
aproven la inclusió per urgència dels tres assumptes de referència en l’Ordre
del Dia.

A.- Aprovació del conveni de condicions laborals
(revisió salarial) per a l’exercici de 2005
Es dóna compte pel regidor de Recursos Humans, en Josep R. Olivart
Vilaseca, de l’acord al que s’ha arribat amb els representants dels treballadors
de cara a la determinació de la revisió salarial per a l’exercici 2005 del personal
laboral i funcionari, en aplicació de l’acord-conveni de condicions laborals fins
ara vigents, que es recull en l’acta signada el 17 de febrer de 2005, annex a
aquesta proposta.
En l’esmentada proposta que s’ha signat es preveu un increment salarial per a
l’any 2005 del 2,5% i al mateix temps una paga compensatòria del 0,6%
respecte a la massa salarial del 2003 per fer que el total de l’increment salarial
de l’exercici de 2004 per als treballadors laborals i funcionaris sigui del 3,6%,
que correspon a l’IPC real de Catalunya, en lloc del 3% fixat inicialment.
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta continguda en l’acta del 17 de
febrer de 2005, signada amb els representants dels treballadors de
l’Ajuntament.

B.- Aprovació del conveni a signar amb el Club
Esportiu “Amics del Motor d’Almacelles”, associació
sense ànim de lucre, per a la cessió de l’ús d’unes
finques municipals
Acte seguit, se sotmet a la consideració dels reunits, l’aprovació del conveni
entre l’Ajuntament i l’entitat esportiva sense ànim de lucre anomenada Club
esportiu “Amics del Motor d’Almacelles”.
“Atès que ambdues parts manifesten el seu interès per fixar els pactes que
regiran el contracte segons el qual l’Ajuntament col·laborarà en l’activitat
esportiva del club esportiu “Amics del Motor d’Almacelles”, mitjançant la cessió
d’ús de les parcel·les que es referencien i que serviran de suport a l’activitat.
Atès que el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d’octubre de 1988,
en el seu article 72 permet que amb motiu del foment d’activitats esportives, els
ajuntaments puguin cedir en precari l’ús de béns patrimonials a entitats
privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o
interès general, es proposa als reunits el següent:
Primer: Contractar per procediment negociat, de forma directa i aprovar
inicialment el conveni a signar amb el club esportiu “Amics del Motor
d’Almacelles” per a la cessió de l’ús de les parcel·les 209 i 214 del polígon 6 i la
parcel·la 104 del polígon 5.
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública per un període de 20 dies, a
fi que es puguin presentar les al·legacions pertinents.
Tercer: Aquest acord quedarà definitivament aprovat si hi ha manca
d’al·legacions, delegant en el Sr. Alcalde la signatura de qualsevol document”.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA, i les quatre abstencions dels regidors del PSC,
atès que s’ha incorporat a aquest acte el regidor Sr. Xavier Cortés Escanilla.

C.- Sol·licitud al Departament de Cultura per a declarar
Bé Cultural d’Interès Local l’edifici de l’antic col·legi
“Pitàgores”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el que disposa la Llei de Patrimoni Cultural català, de 30 de setembre de
1993, encaminada a la protecció dels béns del Patrimoni Cultural en les seves
diferents categories: d’interès nacional, d’interès local i béns del Patrimoni
Cultural de menor relevància.
Atès que per part de l’arqueòloga municipal, Sra. Montse Gené, s’ha realitzat
informe, de data març de 2005, per a la declaració de l’antic edifici del col·legi
“Pitàgores” d’Almacelles, de titularitat municipal, com a bé d’interès cultural
local.
Atès que aquest informe es basa en què el mateix edifici és construït seguint
els paràmetres del Modernisme, del qual n’és l’autor l’arquitecte Joan Bergós i
Massó, deixeble d’Antoni Gaudí. Bastit en l’època de la Mancomunitat de
Catalunya l’any 1919 i ampliat posteriorment per altres arquitectes de renom
com el lleidatà Mariano Gomà Pujadas.
És per aquests motius, que es proposa als reunits el següent:
Primer: Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat i a la Direcció
General de Patrimoni Cultural la declaració de Bé Cultural d’Interès Local l’antic
col·legi “Pitàgores”, situat al carrer del mateix nom, s/n.; amb la finalitat de
procedir a la seva protecció, conservació i difusió com un dels béns
patrimonials característics del municipi.
Segon: Trametre aquest acord i l’informe que li servirà de suport”.

El Sr. Alcalde esmenta que, en relació a l’obtenció de l’1% de les obres
públiques per finançar les obres que faci el municipi de caràcter o interès
patrimonial (històric i artístic), cal tramitar la declaració de bé cultural d’interès
local. La finalitat, doncs, d’aquesta proposta és protegir aquest edifici i evitar
que, com en legislatures passades, es produeixin destrosses en la façana, així
com promoure, rehabilitar i difondre l’existència d’aquest edifici, a fi d’integrar-lo
en el catàleg de béns culturtals d’interès local de la Generalitat de Catalunya.
El portaveu del PSC manifesta el seu acord en la rehabilitació de l’edifici, si bé,
assenyala que el seu grup s’bastindrà en la votació ja que, com han dit
anteriorment, no han conegut el contingut d’aquesta proposta fins a les 20,30
hores d’avui mateix.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels nou vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA, i les quatre abstencions dels regidors del PSC.

13.- Precs i preguntes
En l’apartat de Precs, el portaveu del PSC realitza els següents:
•

Quin va ser el cost de l’actuació de l’avió F-18 dins la Festa de
l’Aigua d’Almacelles. El Sr. Alcalde li contesta que va ser una
actuació completament gratuïta. A continuació, el mateix portaveu del
PSC pregunta quin estament va autoritzar la seva actuació,
contestant el Sr. Alcalde que va ser el mateix Ministre de Defensa,
l’Excm. Sr. José Bono qui va emetre l’autorització. El portaveu del
PSC s’interessa per poder veure aquest escrit.

•

Quin va ser el cost de la intervenció, a través de la televisió local, de
la Festa de l’Aigua d’enguany.

•

En quin estat es troba l’expedient de llicència d’obres en el què es
requereix al Sr. Baradad a la suspensió d’unes obres. El regidor
d’Urbanisme, Sr. Josep Maria Doblas, assenyala que es tracta d’un
tema que es planteja sobre la pared divisòria entre dues parcel·les i

que està en mans del tècnic municipal que es qui ha de solucionar
aquest problema.
•

En quin estat es troba la llicència d’obres de la Sra. Maria Antònia
Font, segons la qual se li van suspendre les obres de la seva
parcel·la, al carrer de la Marinada. El regidor d’urbanisme, Sr. Josep
Maria Doblas, contesta que l’edifici s’havia de separar del veí una
distància de 3 metres i que actualment ja està subsanada la infracció,
havent enderrocat l’edificació fora d’ordenació.

•

Demana també com es troba la situació de l’edifiacació ruïnosa
situada al carrer Major, al costat de la finca propietat del Sr. Justribó
Altisent. El Sr. Alcalde contesta que ja fa molt temps que aquesta
casa està caient i que s’estan fent les gestions oportunes, a través
del Registre de la Propietat, per tal de localitzar l’actual propietari de
l’immoble.

•

El mateix regidor fa constar que en el darrer Ple es va acordar que es
buscaria un lloc idoni per ubicar-hi la Llar d’Infants i pregunta si s’està
buscant i quines possibilitats o llocs s’han trobat al respecte. Afegeix
també, que té interès en mantenir una entrevista amb el regidor
d’urbanisme sobre aquest tema. El Sr. Alcalde manifesta que encara
s’està treballant sobre diferents opcions per trobar el lloc més idoni.

•

Recorda també al regidor de Noves Tecnologies que encara estan
esperant una resposta de la reunió mantinguda sobre el tema de la
notificacio via internet de les actes del plens.

•

Demana també perquè s’ha tallat el carrer d’Antonio Nebrija, quin
import ha suposat l’obra i si està a la seva disposició el projecte. El
Sr. Alcalde exposa que no s’ha tallat cap carrer, sinó que només s’ha
construït un mur de contenció del tossal per evitar despreniments i
allargar el carrer del Nord, per la qual hi transiten els escolars i els
vehicles de la zona. Pel que fa al desnivell, el Sr. Alcalde esmenta
que -de natural- hi ha un desnivell de 6 metres entre el carrer del
Nord i el carrer d’Antonio Nebrija i que per poder connectar el carrer
de Nebrija amb el del Nord caldria fer una rampa de més de 60
metres de llargada per aconseguir una pendent del 8%, cosa que

implicaria la total desaparició del pati posterior del col·legi Pitàgores i
tancaria l’accés a les parcel·les privades que tenen entrada i sortida
actualment al carrer d’Antonio Nebrija. Indepentdentment del que
s’ha dit, el Sr. Alcade considera que si algun dia es decidís connectar
el carrer de Nebrija amb el del Nord, es podria fer igualment,
rebaixant part del mur de contenció i creant aquesta rampa artificial.
Pel que fa al projecte, el Sr. Alcalde contesta que existeix una
memòria valorada que puja a un total de 36.000 euros, amb un
finaçament de la Generalitat i de la Diputació, de forma que restaria
únicament una aportació municipal del voltant d’uns 10.000 euros. De
tota manera, el Sr. Alcalde el convida a consultar qualsevol altre tipus
de dubtes al tècnic municipal.
En l’apartat de Precs, es realitzen els següents:
•

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, diu que seria convenient que
es tanqués adequadament la parcel·la annexa als accessos al Tossal de
les Santes Creus, ja que hi ha un cúmul de runa, totxos trencats i brossa
que podria comportar danys als escolars que juguen i transiten
periòdicament per aquella zona. El Sr. Alcalde contesta que ja s’ha
parlat amb el propietari però que existeixen problemes de titularitat de
l’esmentat pati. Per una altra banda diu que aquestes deficiències ja fa
anys que hi són sense que l’anterior Equip de Govern hagués fet res per
solucionar-ho.

•

El portaveu del PSC demana poder veure el pressupost de la Desfilada
de Moda, atès que al seu entendre no quadra amb les despeses
acordades per la Junta de Govern.

•

El portaveu del PSC també demana poder veure les despeses de la Fira
de l’Aigua.

•

El portaveu del PSC demana que es prenguin les mesures oportunes
per evitar les acrobàcies de motos i cotxes que es fan als voltants del
Parc de l’Aigua, a l’estar sense urbanitzar i amb una perillosa capa de
grava i quitrà. El Sr. Alcalde diu que ja ha donat ordres a la Policia Local
i Mossos d’Esquadra i que s’està redactant el projecte d’urbanització

d’aquella unitat d’actuació per urbanitzar i dotar de serveis tota aquella
zona.
•

El portaveu del PSC demana que es facin les gestions oportunes amb
RENFE, per tal que els trens que a partir del 4 d’abril passaran entre
Lleida i Sragossa i Lleida i Montsó s’aturin a Almacelles. El Sr. Alcade
manifesta que ha realitzat visites als ministeris de l’Estat central implicats
en aquest sentit i que estan pendents dels resultats de rendibilitat i
viabilitat.

•

El portaveu del grup AIA i regidor de Festes, Sr. Francisco J. Bisart,
contesta a la pregunta realitzada pel portaveu del PSC en el sentit que
les despeses de la televisió local de la Festa de l’Aigua van ser de 1.001
euros.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,30 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

