ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 1999. NÚMERO 8

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors: SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-dos hores del dia indicat a l'encapçalament, sota
la Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels
Regidors assenyalats més amunt. S’excusa l’assistència del regidor Josep
Zazurca Monclús, per motius laborals. Prèvia comprovació del quòrum legal
necessari, amb l'assistència del Secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es
procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 20 DE JULIOL
DE 1999.
S’aprova l’acta anterior, de data 20 de juliol de 1999, amb les esmenes
proposades pel grup de Convergència i Unió següents:

1a. En el punt VI (PROPOSTA D’ACORD SOBRE NOMENAMENT DE
TRESORER) de l’ordre del dia, en la intervenció del portaveu de CIU:

“El portaveu de CiU fa constar que, tenint en compte que Almacelles
……ocupada per un regidor, s’ha d’afegir a continuació: “a més
Convergència i Unió mostrem el noste total desacord amb el tercer
punt on diu: Rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança, fent-se
responsable solidariament del resultat de la gestió els restants de la
corporació, el nostre grup municipal entenem que l’únic responsable de
la seva gestió és ell.
És davant de tot això, que demanem al Vice-secretari que exposi el seu
raonament jurídic.”
“El Sr. Alcalde fa constar, en contra de ………………és contemplada en
aquesta proposta, (s’ha d’afegir a continuació) “a més només es fan
responsables de la gestió del Tresorer els membres de la Corporació
que votin a favor de la proposta”.
2.- EXECUCIÓ PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL C/ BINÉFAR (TRAM COMPRÈS ENTRE CN240 I C/ MELCIOR DE GUÀRDIA), FASE 2 I SEPARATA 2 DE LA
FASE 1.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès el procediment incoat per a la realització per Administració de les obres
d’urbanització del C/ Binéfar, pel que respecta a la Fase 2 i separata 2 de la Fase
1.
Atès que està justificat que l’Ajuntament té Serveis Tècnics d’Urbanisme
adequats i mitjans auxiliars que reduiran el cost d’aquesta obra.
Atès que les memories valorades de les obres han estat redactades per en
Domingo Bandres, Arquitecte tècnic.
Atès allò que disposa l’article 153 i 154 de la Llei de Contractes per les
Administracions Públiques.
Vist l’informe obrant i expedient, i l'existència de consignació en la partida
adient, es proposa als reunits el següent acord:

PRIMER: Executar directament per Administració, a través dels Serveis
Tècnics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i per contractes de col·laboració, les
obres de referència, , fent servir els plecs de condicions particulars tipus
anteriorment aprovats i que ara es ratifiquen.
SEGON: Delegar en la comissió de Govern l'adjudicació dels contractes de
col·laboració adients
TERCER: Que l’autorització i disposició de la despesa es farà mitjançant els
oportuns justificants, recollits en certificats d’obra executada subscrita pel Tècnic
Municipal que s’expedirà mensualment, i inclourà l’obra executada durant aquest
període de temps.”
El portaveu de CiU fa constar que fora més econòmic tirar endavant les obres pel
sistema de concurs.
Sotmesa a votació aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i
PP, i 5 vots en contra dels regidors de CiU i IPA.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I EL REPARTIMENT PER A LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL C/ BINÉFAR (TRAM ENTRE CN-240 I C/ MELCIOR
DE GUÀRDIA), FASE 2 I SEPARATA 2 DE LA FASE 1.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l'expedient instruit per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del C/Binéfar (tram entre CN-240 i C/
Melcior de Guàrdia), Fase 2 i separata 2 de la Fase 1.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i 34.1
de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
PRIMER: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra,
“Urbanització del C/Binéfar (tram entre CN-240 i C/ Melcior de Guàrdia), Fase 2

i separata 2 de la Fase 1, quin establiment i exigència es legitima per l'augment
de valor dels immobles de l'area beneficiada.
SEGON: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 14.613.237 pessetes i l’aportació municipal
en 4.383.971 pessetes.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 10.229.266 pessetes,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius
i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volumen
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
TERCER : Exposar l'expedient a informaciò pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre
dels quals els interessats podràn examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest periode d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats podràn constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents.
QUART: En cas de no presentar-se cap al.legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin, si fos conegut, i en defecte mitjantçant Edictes,
puguent-se formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost que
deuran satisfer o les quotes assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
El portaveu de CiU fa constar el seu vot en contra al considerar abussiu
l’imputació del 70% del cost de les obres a les famílies, considerant que diu molt

poc a favor del suposat progressisme i socialisme que tant fanfarronegen els
membres del Govern Socialista.
L’Alcalde recrimina al portaveu dient-li que no segueixi per aquest camí.
Sotmesa a votació aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i
PP, i 5 vots en contra dels regidors de CiU i IPA.

4.-DETERMINACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER
L’ANY 2000.
Es dóna lectura a la següent proposta, que és aprovada per unanimitat:
"Per 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
2000.
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 2000 tal com es segueix:
• El dia 2 de març, amb motiu de la Festa de l’Aigua.
• El dia 22 de setembre, amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de la Mercè.
SEGON: Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de
Treball, si bé caldrà que hagi estat ratificada pel Ple Municipal."
5.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM. 5/99,
SUPLEMENTANT
PARTIDES
FINANÇADES
AMB
GENERACIÓ
D’INGRESSOS.

Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès a la conveniència d’ampliar els Serveis Urbanístics de les obres que es
dirà.

Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació les despeses
que comporta l’establiment dels esmentats serveis, habilitant les partides
econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant aportacions dels propietaris i, completant així el total
finançament..
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril pel que fa a la
generació de crèdits i els articles 35 i 38 del mateix Decret conjuntament amb
l'article158 de la llei d'Hisendes Locals pel que fa als majors ingressos i vist
l´informe de l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
5/99, dins del vigent pressupost de l´Ajuntament de suplement de crèdit per
generació d'ingresos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
36003
CCEE C/ Binefar 2ª. Fase
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
PARTIDA CONCEPTE

511 60105 Urbanització C/Binéfar
TOTAL

Pressupost

10.388.901
10.388.901

IMPORT
10.229.266
10.229.266

Crèdit
extraord.i
SUPLEMENT
DE CRÈDIT

Modificació total crèdit
per generació
ingressos

883.971 10.229.266 21.502.138
883.971 10.229.266 21.502.138

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 grup de Convergència i Unió fa constar la seva abstenció per no haver
participat en les tasques de govern.
El portaveu d’IPA fa constar que votarà en contra en relació als dos punts de
modificació de pressupost per la mateixa raó esmentada pel portaveu de
Convergència i Unió.
Sotmesa a votació aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i
PP, i 2 vots en contra dels regidors d’ IPA i 3 abstencions de CiU.
6.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM.
6/99, DE SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS AMB ROMANENT
LÍQUID DE TRESORERIA.
Es dóna lectura de 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 crèdits 6/99 dins
del vigent pressupost de l’Ajuntament 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 CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
111
10000
Retribucions Bàsiques
111
22200
Comunicacions Telefòniques
111
23000
Dietes de càrrecs electius
121
22705
Processos electorals
121
62600
Equips procés d’informació
222
15000
Complement productivitat
222
22000
Compra de material ordinari

IMPORT
100.000
200.000
1.000.000
250.000
82.000
1.200.000
200.000

222
313
422
442
443
451
511
511

22104
46500
48900
21000
62200
22607
21000
60105

Vestuari
Transferències a comarques
A APAS (Transferències corrents)
Manteniment i infraestructures
Construcció nínxols
Festes Populars
Despeses de manteniment d’infraestructura

Urbanització C/ Binéfar
TOTAL

CRÈDIT EXTRAORDINARI
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
511
62500
Mobiliari Urbà
TOTAL
TOTAL
SUPLEMENTS
EXTRAORDINARI.......

DE

CRÈDIT

65.000
50.000
500.000
400.000
500.000
5.000.000
2.000.000
883.971
12.430.971

IMPORT
1.000.000
1.000.000
I

CRÈDIT 13.430.971

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS
DE CRÈDIT....
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
TOTAL
ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A
UTILITZAR

12.430.971
1.000.000
13.430.971

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”.
El portaveu de CiU fa constar el mateix que es diu en el punt anterior i sotmesa a
votació aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i PP, i 2 vots
en contra dels regidors d’ IPA i 3 abstencions de CiU.

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE
DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES REFERENT A LES RAMBLES
GENERALITAT I CATALUNYA.
Seria durant la dècada dels anys 60 que l’Ajuntament d’Almacelles emprendria
una de les obres urbanístiques més important i més emblemàtica de la població,
parlem de la construcció de les Rambles Generalitat i Catalunya.
Des de les hores ençà no podem afirmar que s’hagi fet un manteniment del tot
acurat de les Rambles, com: Enllumenat públic, bancs, voreres, així com el
mateix passeig central. Que arrel de les deformacions del paviment, agreujat
sobre tot aquests últims anys, han provocat un nombre d’accidents als vianants.
És per aquest motiu que el grup Municipal de Convergència i Unió, proposem els
següents acords al ple de l’Ajuntament, per tal de capgirar aquesta lamentable
situació:
1.- Que l’equip de govern de l’Ajuntament tingui com a prioritat executar per
l’any 2000 la remodelació de les Rambles.
2.- Crear una Comissió formada pels diferents portaveus dels Grups Municipals,
així com una representació dels veïns de les Rambles, amb l’objectiu de recollir
propostes i consensuar el futur projecte de remodelació.
3.- Dotar els pressupostos municipals de l’any 2000 amb la partida necessària per
dur a terme les obres.
4.- Incloure el projecte de les obres de remodelació en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat, per tal de poder contar amb una subvenció per les
obres.
5.- Tractant-se d’una obra i espai d’interès general pel municipi (tipus plaça), el
Grup de CiU a l’igual que en altres casos similars, demanem a l’Equip de Govern
de l’Ajuntament que lliuri als veïns de les Rambles a pagar cap mena de
contribució especial per la remodelació del Passeig.
6.- Donar trasllat de l’acord del Ple als veïns i veïnes de les Rambles.
El portaveu de CiU en defensa de la moció considera que el seu grup entèn que
fa anys que es tracta d’aquest tema atès que ja es va demanar en la passada

legislatura que s’arrangèssin les voreres. Així mateix considera que el Pla
d’Obres i Serveis que recentment es convocarà seria una bona solució per
solventar el tema, especialment considerant que la zona és freqüentada per molts
veïns. Finalment demana el recolzament d’aquesta petició.
Contesta el regidor d’obres, Manuel Querol, fent constar que potser és cert que
algú hagi caigut alguna vegada en aquella zona i en aquest sentit es farà el que
calgui per evitar la producció de qualsevol accident causat per defectes en el
terreny. També assenyala que aquest tema també el portava en el programa
l’equip de govern però considera que per solucionar-lo cal realitzar un estudi
acurat.
Pel que fa a la inclussió en el Pla d’Obres i Serveis assenyala que hi ha altres
necessitats a la vila a les quals es podria destinar l’esmentada subvenció que
possiblement tinguin un caràcter més preferent.
Pel que fa a la petició que es lliuri als veïns de pagar contribucions especials cal
assenyalar que si es realitza obra de millora de l’enllumenat públic o de voreres
en principi es considera indicat l’aplicació de contribucions especials i no fora
així en el cas de la realització d’obres en les zones verdes.
Pel que fa a la sol.licitud que hi hagi una representació de veïns considera
l’esmentat regidor que ja es troben representats en els grups municipals i que
això és suficient per atendre els interessos generals de la vila. Doncs és més fàcil
posar d’acord a 4 persones que a 200.
El portaveu de CiU insisteix en què el benefici és per tothom i que encara que els
grups polítics representin els veïns fora aconsellable una representació dels veïns
afectats més directament, no parlem de 200 persones sinò d’una representació,
per exemple, de 6 persones. Assenyala també que el seu criteri igual que com es
farà en la plaça dels Aubacs s’ha de deslliurar als veïns de contribucions
especials en els espais d’ús general, com és per exemple el passeig a diferència
de les voreres.
El portaveu del PSC fa constar que el seu grup ja va assenyalar aquesta
preocupació en el programa polític de la campanya electoral però parlant de tot
l’espai de la Rambla i no sols del centre d’aquesta. Finalment assenyala que
caldrà un estudi acurat de quina obra és la que cal realitzar i serà amb
posterioritat el moment de parlar de contribucions especials. Ultimament esmenta
que caldrà regular de forma alternativa la circul.lació en aquell indret durant el

període d’execució de les obres entre altres detalls que s’explicaran en el seu
moment. Conclou dient que el seu grup no pot aprovar una moció que ara es
presenta com a bandera mentre que l’equip de govern ja la portava en el seu
programa.
El portaveu de CiU diu que el seu grup també el portava en el programa.
Sotmesa a votació la moció és desestimada per 7 vots en contra del PSC i PP, i 5
vots a favor dels regidors de CiU i Iniciativa per Almacelles.
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
CONVERGÈNCIA I UNIÓ A L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES

DE

Durant els anys 70, s’efectuaria l’enderroc de l’antic cementiri municipal
d’Almacelles. Tal vegada aquell enderroc no es va realitzar com calia, mostra
d’això és que ara un cop acabades les obres de la variant, les quals van afectar de
ple l’espai ocupat per l’antic cementiri afloren a l’aire lliure restes dels nostres
avantpassats.
És per tot això que el grup de Convergència i Unió a l’Ajuntament d’Almacelles
proposa al Ple els següents acords:
PRIMER: Que l’equip de govern municipal endegui una recuperació de totes les
restes humanes i que, aquestes, siguin sepultades en una fosa comuna en l’actual
cementiri municipals d’Almacelles, garantint totes les mesures sanitàries.
En defensa de la proposta actúa el regidor Josep Olivart Vilaseca per CiU, fent
constar que el seu grup creu que no havia de passar el que va passar en el
cementiri velli que semblava que calia arranjar-ho senyalant que el caient de terra
blanca fora més convenient asfaltar-ho, ja que arrel de les últimes pluges s’han
començat a fer alguns aragalls, els quals no garanteixen que en un futur proper
tornin a aparéixer les restes humanes.
El portaveu del PSC assenyala que tot el que ha dit no lliga amb el contingut de
la moció, i demana a CiU que la retiri.
El Sr. Olivart manifesta que es pot consensuar.
El portaveu d’Iniciativa per Almacelles considera que aquest tema podia haver
estat objecte d’estudi en una Comissió Informativa.

El portaveu del PP considera que s’està donant una importància en aquest tema
que no la té, assenyalant que fa 30 anys en enderrocar el cementiri es va avisar
als veïns de la vila a fi de què retirèssin per si era del seu interès les restes òssies
per passar-les al no cementiri. Posteriorment es va realitzar una fossa on es van
guardar les restes existents sense que s'hagi queixat ningú fins ara. En definitiva
considera absurd que es tracti d’aquest tema.
Sotmesa a votació la moció és desestimada per 7 vots en contra del PSC i PP, i 5
vots a favor dels regidors de CiU i Iniciativa per Almacelles.
Finalment el Sr. Alcalde assenyala que l’endemà d’haver tingut notícia de
l’existència d’alguna resta òssia es van donar instruccions de recollir-les i no se’n
va trobar cap, que potser algun dia, aquestes restes, apareixeran en algun altre
lloc.
Demana la paraula novament el Sr. Ibarz, cosa que és denegada pel Sr. Alcalde
dient que ja s’ha tractat el tema.
Desprès que el Sr. Alcalde adverteixi novament al Sr. Ibarz de que no continui
parlant el Secretari informa que segons el Reglament d’Organització i
funcionament de les corporacions locals, és l’Alcalde com a President de la
sessió qui pot concedir o retirar l’ús de la paraula, sense que cap regidor s’hi
pugui oposar.
9.-EXPEDIENT NUM. 1/99 D’HABILITACIÓ DE CRÈDITS FENT ÚS
DEL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
Es dóna lectura de 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 crèdits 1/99 dins
del vigent pressupost del PATRONAT D'ESPORTS de suplement de crèdit i,
finançat amb part del romanent líquid de tresoreria disponible procedent de la
liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
FUNCIONAL PARTIDA CONCEPTE
452
61100
Reposició en infraestructura
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..

IMPORT
2.764.790
2.764.790

FONS DE FINANCIACIO:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

2.764.790

TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

2.764.790

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.
No obstant això el Ple acordarà el que estimi més convenient.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels representants
del PSC i PP, i amb 2 vots en contra dels representants d’Iniciativa per
Almacelles i 3 de CiU.
10.- MOCIÓ D’URGÈNCIA
SOL.LICITUD AL MINISTERI DE FOMENT D’UN PAS A DIFERENT
NIVELL EN LA SORTIDA DE LA POBLACIÓ EN DIRECCIÓ OSCA.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es tracti aquest tema per la via d’urgència
cosa que és aprovada pels reunits.
A continuació es llegeix la proposta:
Donat el nombre de sinistres que s’estan produïnt, en la intersecció que es dirà de
la variant d’Almacelles, cosa que creiem es veurà incrementada en l’època
hivernal com a conseqüència de les temporades de boira, hom creu adient
proposar al Ple el següent:
PRIMER: Sol.licitar al Subdelegat del Govern una entrevista a fi de què elevi al
Ministeri de Foment la necessitat de construir un pas a diferent nivell en la
variant d’Almacelles, concretament a la sortida de la població en direcció a Osca
en el quilòmetre 115.
SEGON: Demanar al mateix Ministeri l’acceleració de la redacció i execució del
projecte complementari de la variant esmentada.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Portaveu de CiU fent les següents manifestacions:
El grup de Convergència i Unió mostrem el nostre total rebuig a les falses
acusacions fetes pel regidor del PP als diaris de Lleida, en que acusa al Govern
municipal de CiU (91-95) dels accidents que produeixen en la variant.
Volem recordar al senyor Querol que va ser aquell Govern el que va aconseguir
que la variant sigui avui una realitat. En aquell temps, que es discutia
l’avantprojecte vàrem tenir l’habilitat d’aconseguir millores com la construcció
de dos túnels, al camí d’Alguaire, al carrer Binéfar i un pont al camí dels
Pedregals. Mentres que, els Regidors a l’oposició del PSC i PP no vàren
presentar cap proposta per millorar el futur projecte.
Convergència i Unió a l’oposició des de l’any 1995, hem seguit treballant per
millorar aquesta nova via, demanant l’any 1996 una comissió de seguiment,
camins laterals i recollir l’any 99 1.800 signatures per millorar la seguretat de la
variant.

Per això, considerem totalment injustes aquestes declaracions, i creem que el
senyor Manel Querol fa una fugida endavant per salvar la cara dels responsables
del Ministeri per aquesta “chapuza”, és més, sembla que el senyor Querol hagués
començat, ell solet la campanya electoral al Parlament, en lloc de treballar per la
gent d’Almacelles.
Per acabar volem exigir al senyor Querol que a més de sortir als diaris, demostri
en un plaç breu de temps les seves acusacions, en que afirma que el govern de
CiU (91-95) va rebutjar un pas elevat en intersecció de la Variant en direcció a
Binéfar, del contrari Convergència i Unió ens reservem el dret a emprendre
accions legals contra vostè.
No obstant aquestes declaracions, CiU votarem a favor de la moció, a diferència
del que acostumeu a fer vostès amb les nostres propostes.
Acte seguit pren la paraula el regidor Manuel Querol, contestant al portaveu de
CiU, el qual manifesta:
Que considera que en l’escrit al diari de La Mañana, no s’hi recull cap acusació.
Pel que fa al diari Segre, fa constar que ell no va realitzar cap acusació i que en
tot cas els periodistes amb ànim sensacionaliste són els que han redactat al seu
criteri el que els hi ha semblat. Assenyala que solament li han trucat preguntant
per què es demanava un pas a diferent nivell i què volia dir un pas elevat
En segon lloc també se li va preguntar perquè no s’havia fet la petició d’un pas
elevat al presentar l’avant projecte, havent-se contestat per la seva part que ell no
era a l’Ajuntament i qui manava era l’Alcalde, Sr. Josep Escuer de CiU.
També assenyala adreçant-se al regidor Sr. Ibarz que li sembla que deu estar
abonat a La Mañana, atès que qualsevol estornut surt al diari.
Respecte al pont que s’havia de construir fa constar que el Sr. Vilanova en una
reunió va dir que l’equip de govern de la legislatura existent en el moment de
redactar-se el projecte va considerar que el pas elevat suposava un impacte
ambiental negatiu i per aquest motiu el Ministeri de Foment va buscar una
solució.

El Sr. Alcalde fa constar que és cert que havia un pas elevat.
El Sr. Doblas assenyala que en la reunió mantinguda amb el tema de la variant li
va dir clarament al Sr. Vilanova que no hi anava cap pas elevat i que el tècnic
redactor situava els ponts en un altre indret.
Finalment el regidor en Manuel Querol fa constar que no cal parlar de jutjats atès
que no es pot provar que hi hagi cap acusació.
El regidor Josep Ibarz, adreçant-se al de Cultura pregunta com va ser que no es
va convidar als regidors de l’oposició a l’acte de proclamació de les pubilles,
contestant el Sr. Dalmau que no recorda que s’hagi fet mai.
Així mateix pregunta també el Sr. Ibarz com està el tema de la senyalització del
camí d’Esplús, assenyalant que suposa que no es farà mai, atès que ja ho han
demanat varies vegades. El Sr. Alcalde li contesta que és molt suposar el que està
fent i que es limiti a preguntar.
Assenyala el Sr. Ibarz finalment que hi ha un indicador que assenyala 50 km/hora
que està tombat en l’esmentat indret pregant que es reculli i s’adreci. El Sr.
Alcalde contesta dient que es farà.
Pregunta el Sr. Ibarz quin criteri s’ha seguit per donar subvencions per les festes
de barris, atès que en el C/ Sant Roc no se n’ha donat i a les Cases Barates si.
Contesta en Lluís Dalmau, manifestant que les Cases Barates són una associació
legal i l’altre carrer no ho és. També assenyala aquest regidor que quan els veïns
de la Rambla van demanar subvenció per la festa el menys que podien fer era dir
que s’havia suspés atès que l’electricista va haver de treballar innecessàriament.
El Sr. Ibarz puntualitza, que l’electricista tot just havia començat a treballar i que
així mateix el Sr. Ibarz havia trucat al domicili particular del Regidor de Cultura
per informar-lo de la suspensió, informació que va ser recollida per la seva jove.
El regidor Josep Ibarz assenyala que quan el barri de la Rambla va demanar
subvenció ja era associació, assenyalant el regidor en Lluís Dalmau que
l’associació presenti en aquest Ajuntament un escrit que demostri que existeixen
com a tals.

El regidor Josep Ibarz assenyala que quan el barri de la Rambla va demanar
subvenció ja era associació, assenyalant el regidor en Lluís Dalmau que no es va
presentar cap mena de paper perquè es va dir que estava en tràmit.
El regidor en Josep Ibarz pregunta al Sr. Alcalde si l’han convidat a la reunió que
ha tingut lloc a Barbastre. El Sr.Alcalde contesta que no ho han fet si bé ha trucat
el President de la Diputació d’Osca disculpant-se.
Pregunta també perquè les pubilles no es van elegir a la Sala Polivalent, en lloc
de l’A.R.C.A. contestant el regidor de Cultura que per 150 persones que van a
l’acte era més adient el local de l’ARCA.
També pregunta el mateix regidor si això va ocasionar despeses contestant el Sr.
Dalmau que va ser gratuït.
L’Alcalde contesta que havent estat 4 anys al Govern Municipal, és molt estrany
que no sapigui que es té un conveni amb ARCA pel qual l’Ajuntament pot
utilitzar el local de l’ARCA uns dies a l’any de manera gratuïta.
Finalment prega el mateix regidor que fora interessant que encara que els
administratius tinguin feina al fer el pagament als regidors les indemnitzacions
pels plens se’ls fes una nota explicant el motiu del pagament.
Pren la paraula el regidor en Josep Olivart i pregunta: Prega que es trametin les
actes de Comissió de Govern abans dels 10 dies, atès que ultimament s’han
enviat vàries actes agrupades.
Referent a les actes l’Alcalde contesta que ha estat degut al temps de vacances i
que ell és el primer interessat en què es solucioni, entenent que això no és
agradable, perquè quan ell es trobava a l’oposició va durar quatre anys, que
l’equip que governava ens les enviava de quatre en quatre.
També informa que en alguna acta figura la mateixa d’acabar que la de
començar, afegint que en alguna acta hi figuraven persones que no hi havia
assistit. Per acabar demana que es senyalitzi la carretera de Sucs en el seu
entroncament en la carretera N-240.
El regidor Miquel Abella manifesta que va ésser el Departament de Carreteres de
la Generalitat qui va posar la senyalització com va creure adient, que
l’Ajuntament solament ha conservat.

El Sr. Alcalde manifesta que no obstant es revisarà aquesta senyalització.
També pregunta el mateix regidor, Sr Olivart, que ha vist en la Comissió de
Govern de data 21 de juliol la denegació d’una petició per instal.lar una emissora
de ràdio municipal, considerant que caldria que l’Ajuntament tingués una
emissora i es convoqués un concurs. El Sr. Alcalde creu que caldrà esperar a la
finalització de les obres del Casal.
Finalment el Sr. Alcalde pregunta al Sr. Ibarz, com a membre del Consell
Comarcal si vol informar sobre el tema de la deixalleria, contestant el Sr. Ibarz
que aquí està com a regidor i no com a Conseller Comarcal. Acte seguit
manifesta que el tema es troba avançat.
Pel que fa al carrer Canigó es demana que es treguin els travessés de les faroles
instal.lats amb motiu de la propaganda, els quals es troben ja deteriorats. El Sr.
Alcalde contesta que es treuran.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 23 hores del vespre.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

