ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 12 DE
FEBRER.- NÚMERO 1:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 19,30 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, l’absència de la regidora Sra. Lluïsa Granero
Murgades, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de l’interventor
interí, en Lluís Bordes Capdevila; s’inicia, doncs, la sessió plenària a l’Auditori
del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes
que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple de data 30 de desembre
de 2015
Per unanimitat dels reunits s’aprova l’acta.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
ANY 2015:

213/15
214/15
215/15
216/15
217/15
218/15

Autoritzar llicència a l’empresa Click&Padel, SL per al soterrament d’una línia de B.T.
Autoritzant actuación a la Sala Polivalent empresa DIVERMAZA, SLU per a Cap d’Any.
Convocant Ple extraordinari i per urgència dia 30 de desembre a les 19,30 hores.
Convocant Comissió Informativa Ple extraordinari i per urgència dia 30 de desembre.
Declarant jubilació anticipada treballadora funcionària Sra. Neus Casanovas Aldabó.
Concedint autorització empresa NOVAEVENTOS 963, SL per ocupación via pública dia 2 gener.

ANY 2016:

01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16

Concedint treballadora Anna M. Rodríguez permís sense retribució del 12 al 31 de gener.
Autoritzant compactació de lactància Sra. Mercè Torruella fins el 23 de febrer.
Acceptar i habilitar sol·licitud servei Seu-e, Transparència i e-Tauler del consorcio AOC.
Acceptar renovació certificació d’operadora idCAT Sra. Begoña Andrés Altaba.
Estimant petición Sra. Neus Casanovas Aldabó dia inici jubilació anticipada el 13 de gener.
Aprovant inicialment projecte urbanització C/ d’Àngel Guimerà.

3.- Nomenament dels regidors de l’Ajuntament que
formaran part de la Junta de Govern de l’OOAA
Residència d’Avis Mn. Alexandre Pedra
Atès que en l’expedient es troba la següent proposta:
“Atès que d’acord amb els estatuts de l’organisme de referència, en el seu
article 8 apartat b, cal que la seva Comissió de Govern estigui constituïda per
tres regidors de l’Ajuntament.
És per tot això que es proposa:
Primer: Nomenar els següents regidors per integrar la Comissió de Govern del
Patronat:
.- En Josep Gòdia Visa
.- Na Vanesa Olivart Rosicart

.- Na Maria Lluïsa Granero Murgades
Segon: Que es notifiqui aquest acord al Patronat i als interessats”.
Atès que per part del Sr. Alcalde, en aquest acte, es fa constar que arran d’un
seguit de converses mantingudes amb diferents regidors de l’oposició, es
considera que per tal de promoure una major participació, fora més adient
variar la proposta en el sentit d’incloure el següent continguts amb les
variacions que s’expressen:
“Atès que d’acord amb els estatuts de l’organisme de referència, en el seu
article 8 apartat b, cal que la seva Comissió de Govern estigui constituïda per
tres regidors de l’Ajuntament.
És per tot això que es proposa:
Primer: Nomenar els següents regidors per integrar la Comissió de Govern del
Patronat:
.- En Josep Gòdia Visa
.- Na Vanesa Olivart Rosicart
.- En Josep Maria Doblas Mancera
Segon: Que es notifiqui aquest acord al Patronat i als interessats”.
El Sr. Alcalde fa constar també la variació que s’introduirà en la proposta
número 4, a fi que es puguin debatre conjuntament, fet que accepten els
reunits.
El regidor i portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, considera que el fet
d’incorporar altres grups als patronats municipals és bo per tal que hi hagi una
major participació i pluralitat en l’actuació municipal.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, entèn que és necessari saber
quins són els membres que integren la Comissió de Govern d’ambdós
patronats, en tractar-se d’un organisme municipal. Fa constar, a més, que no hi
ha hagut Ple en aquesta legislatura per anomenar aquests membres.
Assenyala també que, segons l’article 88 de la Llei de Bases de Règim Local,
el Secretari de l’Ajuntament ho ha de ser dels Patronats, i que ha de ser titulat
superior i funcionari públic.
Fa referència també a allò que es va manifestar en la Junta de Govern, de data
14 de desembre, per part del vicesecretari en el sentit de no poder-se fer càrrec
d’aquestes responsabilitats.

Continua dient que hi ha contradiccions entre els estatuts i el que es duu a la
pràctica, ja que en algun d’aquests es diu que l’integrarà com a membre el
Tresorer, que ho serà l’Interventor, mentre que en el Ple es va designar com a
Tresorera dels patronats a una regidora el qual suposa una contradicció. Pel
que fa al contingut
Pel que fa al contingut de la nova proposta que presenta l’Alcaldia, entén que el
seu grup votarà en contra per la manca de pluralitat real i perquè aquesta
informació no es va donar en la Comissió Informativa.
Afegeix, en aquest sentit, que també és una manca de transparència en no
donar a conèixer els noms de la resta d’integrants de la Comissió de Govern
dels patronats municipals.
Per part del portaveu i regidor del Grup Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, es fa
constar que el seu vot serà favorable en les propostes 3 i 4 que es voten
conjuntament, atès que –tot i que hi ha una majoria absoluta en la composició
dels membres del Govern municipal- és bo qualsevol mostra de pluralitat.
D’altra banda, és obligat acceptar el càrrec donat que ell mateix ha fet
prevaldre sempre la necessitat de consens i participació.
Per part de la portaveu i regidora d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, considera
que els estatuts del Patrona Municipal d’Avis són de l’any 1988 i que, per tant,
caldria revisar-los, previ el consens corresponent.
També es pregunta qui en formava part fins ara, com a regidors del Patronat
d’Avis i quins eren la resta de membres del Patronat i la forma en què es feia la
seva elecció.
Afegeix que ella entèn la pluralitat com la forma d’integrar els diferents partits
en les diferents entitats municipals, ja que també els usuaris de la Residència
hauran votat a gent de diferents partits.
Fent referència a l’article 19 dels estatuts, entèn que el Ple pot suspendre els
acords del Patronat, si bé difícilment podrà fer-ho si no coneix el contingut
d’aquests acords.
Respecte a l’article 29, la regidora d’Almacelles Lliure fa constar que cada any
cal aprovar l’inventari per part de l’Ajuntament i, per tant, caldrà que el coneguin
els membres del Ple.
Pel que fa al Patronat Municipal d’Esports, voldria fer les següents
consideracions:

1r.- Cal conèixer qui són i la forma d’escollir tots els membres de la Junta
Rectora i de la Comissió Executiva del Patronat, ja que entèn que és una entitat
del poble i no pertany a cap grup.
2n.- Es manifesta completament en contra del què s’ha fet avui, canviant de
forma secreta el contingut de les propostes tot just abans de començar el Ple.
El regidor i portaveu de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, fent ús de la paraula i
adreçant-se a la regidora d’Almacelles Lliure, li comunica que no permetrà que
digui cap maledicència, com és el parlar de “pactes per ideologia”, entenent
que li deu, com a mínim, el mateix respecte que ell li té. La regidora, per
al·lusions, li contesta que si considera que l’ha insultat pot fer el que consideri
adient, ja que per la seva part el que ha dit ho manté i ho pot repetir en
qualsevol altre moment.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que cal fer una
modificació dels estatuts i fer que hi hagi una major representació dels diferents
grups. Considera que es deu haver practicat alguna modificació atès que pel
que sembla enlloc del Secretari de l’Ajuntament, farà aquestes funcions una
funcionària del nivell A, que no té cap mena de relació amb la Secretaria i, per
tant, amb més motiu es podien modificar els estatuts.
El Sr. Alcalde contesta a les intervencions dients que des del 1989 és la
primera vegada que formarà part dels patronats regidors de l’oposició. En cas
del Patronat d’Esports, el 50% dels regidors seran de l’oposició.
Pel que fa a les al·lusions sobre el fet que cal que es determinin, de forma
consensuada, els regidors que han de formar part dels patronats, entèn que no
sempre les circumstàncies són favorables a aquestes actuacions, si bé el
resultat, de moment, és el que s’ha exposat.
Respecte a la modificació dels estatuts fa constar el Sr. Alcalde que si cal es
farà, tot posant en dubte el fet que en els Patronats s’hagin d’integrar tots els
grups polítics municipals representats. Pel que fa a la resta de components dels
Patronats, considera que són del tot coneguts, ja que no hi ha dubte de quin és
el metge, el representant de l’Associació de Jubilats, etc.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 8 vots a favor
dels regidors de CiU, un del PP i un altre de Poblem; i 4 vots en contra dels
regidors d’ERC, del PSC i d’Almacelles Lliure.

4.- Nomenament dels regidors de l’Ajuntament que
formaran part de la Junta de Govern de l’OOAA
Patronat Municipal d’Esports
Es dóna lectura de la següent proposta, repartida als regidors, si bé per part del
Sr. Secretari es fa constar que hi ha una petita errada a esmenar, ja que cal
substituir el nom de Junta de Govern pel de Junta Executiva, ja que aquest és
l’òrgan al qual es refereix l’article 8è:
“Atès que d’acord amb els estatuts de l’organisme de referència, en el seu
Capítol 2, article 8è, cal que la seva Comissió de Govern estigui constituïda
per dos regidors de l’Ajuntament.
És per tot això que es proposa:
Primer: Nomenar els següents regidors per integrar la Comissió de Govern del
Patronat:
.- En Josep Gòdia Visa
.- Na Vanesa Olivart Rosicart
Segon: Que es notifiqui aquest acord al Patronat i als interessats”.
Atès que per part del Sr. Alcalde, en aquest acte, es fa constar que arran de les
converses amb diferents regidors de l’oposició, es considera que per promoure
una major participació seria més adient variar la proposta, procedint –acte
seguit- a fer una nova proposta que tindrà el següent contingut:
“Atès que d’acord amb els estatuts de l’organisme de referència, en el seu
Capítol 2, article 8è, cal que la seva Junta Executiva estigui constituïda per dos
regidors de l’Ajuntament.
És per tot això que es proposa:
Primer: Nomenar els següents regidors per integrar la Comissió de Govern del
Patronat:
.- En Josep Gòdia Visa
.- En Carlos Nicolàs Arfelis
Segon: Que es notifiqui aquest acord al Patronat i als interessats”.

En la fase de deliberació es donen per reproduïdes les intervencions
realitzades en el punt 3, donat que –de comú acord- el debat es va fer
conjuntament per als punts 3 i 4.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 8 vots a favor
dels regidors de CiU, un del PP i un altre de Poblem; i 4 vots en contra dels
regidors d’ERC, del PSC i d’Almacelles Lliure.

5.- Moció de Convergència i Unió Almacelles per
sol·licitar al Dep. de Salut l’ampliació del CAP de l’ABS
d’Almacelles, així com l’ampliació dels horaris
d’atenció al públic i més especialitats mèdiques i en
defensa d’un Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)
digne
Es dóna lectura a la següent moció:
“Ateses les peticions dels usuaris del CAP d’Almacelles i del seu personal
sanitari, l’Ajuntament d’Almacelles va iniciar el desembre de 2014 els primers
passos per veure de quina manera es podria ampliar i adequar l’actual edifici a
les necessitats d’una ABS com la d’Almacelles que dóna servei a uns 12.000
pacients de la subcomarca del Pla de la Llitera. Aquest edifici es va inaugurar
fa 20 anys i ha quedat del tot obsolet per a les funcions que requereix aquest
tipus d’equipaments avui en dia.
En aquest sentit, el 19 de desembre de 2014 es va comptar amb la primera
visita dels doctors Josep Pifarré, director territorial del Dep. de Salut a Lleida; i
Ramon Piñol, director del Sector Sanitari de la zona de Lleida, que va permetre
veure i valorar sobre el terreny l’estat de l’edifici actual, les mancances més
immediates a resoldre i la manera de planificar la seva ampliació futura.
Una segona petició es va fer directament al conseller de Salut, Sr. Boi Ruíz, el
24 d’abril de 2015, en una visita a Almacelles, amb motiu de la celebració dels
50 anys del Centre Assistencial de Sant Joan de Déu d'Almacelles. En aquella
ocasió se li va demanar que estudiés la possibilitat d’ampliar el CAP
d’Almacelles i habilitar algunes places com a hospital lleuger. Un hospital
lleuger és un centre de salut que ofereix serveis sanitaris d’alta resolució i que
integra l’atenció primària de salut, l’atenció especialitzada i l’atenció urgent en
un projecte basat en l’accessibilitat i la proximitat al ciutadà. Es tracta d’un
centre sanitari sense llits, que té l’objectiu de descongestionar els hospitals
convencionals d’aquelles assistències que no requereixen ingrés, com aquells

casos que es resolen mitjançant una cirurgia ambulatòria. Aquest hospital
lleuger permetria, fins i tot, l’assistència a tota una gran part de la zona nordoest del Segrià (Alfarràs, Almenar, Alguaire…) i permetria descongestionar
l’Hospital de referència Arnau de Vilanova de Lleida.
Una tercera petició que cal demanar és l’ampliació en l’horari d’atenció al
públic, especialment en els dissabtes, diumenges i festius. En aquest darrer
cas, l’ABS d’Almacelles està en el grup d’ambulatoris amb l’horari més reduït
(tan sols comparable al CAP de Seròs) i amb atenció de 9 a 14 hores i de les
17 a les 21 hores. Una gran part tenen assistència les 24 hores (CAPs del Pont
de Suert, Oliana, Les Borges Blanques, Artesa de Segre, La Pobla de Segur,
Tremp, Sort o Tàrrega). D’altres, tenen horaris més amplis de fins a 12 hores
ininterrompudes: Ponts, Mollerussa, Cervera, Alfarràs, Almenar, Agramunt o
Bellpuig. El cas d’Alcarràs en té fins a 14 hores (de les 8 a les 22 hores). Com
es pot apreciar, aquest és un aspecte, juntament amb el de l’ampliació de les
especialitats mèdiques que cal insistir, ja que tant a nivell poblacional com
assistencial, estem molt lluny d’altres ambulatoris i caps d’ABS de
característiques similars a la d’Almacelles.
Per altra banda, s’ha implantat un nou model d’ambulàncies a la comarca del
Segrià que implica la divisió de l’equip d’una de les dues UCI mòbils. Aquest
equip, format per un/a metge/essa, un/a infermer/a i un tècnic sanitari, es
divideix i el metge ha quedat ubicat en un turisme que denominen VIR (vehicle
d’intervenció ràpida). Aquest nou model pot provocar una disminució en la
qualitat assistencial que fins ara ha prestat el Servei d’emergències, amb tot el
que això comporta.
Atesos doncs aquests antecedents i el fet que Almacelles és un població prou
consolidada i que d’ella depèn directa o indirectament un seguit de poblacions
veïnes que es veuen obligades a desplaçar-se a la vila per diferents raons, com
ara comercials, laborals, educacionals i sanitàries.
Atès que, pel que fa a l’àmbit de l’assistència sanitària, l’àrea bàsica de salut
d’Almacelles (ABS) comprèn aquests nuclis de població veïns com Sucs,
Gimenells, el Pla de la Font, Raimat i la mateixa població d’Almacelles, amb
una població potencial que s’apropa als 12.000 habitants, de les què 7.000
resideixen en la seu del Centre d’Assistència Primària.
Atès que Almacelles i la seva ABS està experimentant un creixement
demogràfic i infraestructural que fa pensar en la necessitat urgent de poder
donar més i majors serveis, especialment pel que fa a l’assistència sanitària i,
encara més, amb l’augment de la sinistralitat que experimenta any rere any
algunes de les carreteres i vies que transcorren per aquesta zona.

Atès que hi ha altres ABS veïnes amb la mateixa població potencial i
característiques demogràfiques i socials a les d’Almacelles que compten amb
majors i millors contraprestacions sanitàries.
Atès que s’ha informat d’aquestes necessitats a la mateixa conselleria i a la
Direcció Territorial de Dep. de Sanitat a Lleida.
Atès que l’estructura i funcionament del Servei d’emergències mèdiques
anterior al nou model implantat és d’una solvència i professionalitat
contrastada,
Atès que el nou model pot comportar una disminució en la qualitat assistencial
que rebem els ciutadans
És per tot això que es proposa al Ple:
Primer: Sol·licitar a la Conselleria de Salut que es tingui en compte la nostra
petició en el sentit de:




Tenir un horari d’atenció al públic del CAP més ampli (fins a les 22
hores) i operatiu 24 hores durant els caps de setmana.
Que s’ampliï l’actual CAP d’Almacelles i les especialitats que en ell s’hi
donen, ja que s’ha quedat completament obsolet i saturat per la població
que atén.
Que es doti de places que en permetin la utilització d’ hospital lleuger,
que pugui donar servei a la població que resideix en la zona nord-oest
de la comarca i que ha de permetre descongestionar els hospitals de
Lleida ciutat.

Segon: manifestar el suport als treballadors i treballadores del Sistema
d’emergències mèdiques de Lleida i a tots/tes els/les professionals del sector
sanitari públic, agraint-los la tasca que duen a terme.
Tercer: instar el Departament de Salut a revertir la implantació del nou model
del Servei d’emergències mèdiques i tornar a l’anterior sistema atès el seu bon
funcionament i professionalitat
Quart: Fer arribar aquesta moció a la resta d’alcaldes i presidents d’EMDs que
conformen l’ABS d’Almacelles, a fi que subscriguin i recolzin aquesta moció.
Cinquè: Fer arribar aquesta moció a la direcció territorial del Dep. de Salut de
Lleida, a la Conselleria de Salut de la Generalitat, al Delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del Segrià a

fi que tinguin en compte les nostres necessitats en quelcom tan bàsic com és
l’assistència sanitària”.
La portaveu i regidora de CiU, Sra. Vanesa Olivart, en defensa de la proposta,
detalla que des de fa temps, el seu grup ha dut a terme un seguit de
reivindicacions sobre el servei del CAP, essent la darrera durant el proppassat
mes d’abril de 2015.
Continua dient que el seu grup considera que cal ampliar l’edifici, ja que hi ha
terrenys annexes llestos i seria del tot necessari, atenent que afecta uns 12.000
habitants. Al seu entendre, caldria ampliar les especialitats i l’horari d’atenció,
entenent que durant la setmana hauria d’acabar a les 10 de la nit i en cap de
setmana oferir un servei d’atenció al públic de 24 hores.
Si bé aquestes peticions ja es varen traslladar en el seu moment als
organismes adients, ara amb el canvi del Govern, entèn que caldria posar-les
en coneixement del nou conseller de Salut.
També es dóna suport a la petició del grup Marea Blanca que demana que el
servei d’emergències mèdiques segueixi tal com estava fins ara.
El regidor i portaveu del PP, Sr. Nicolàs Arfelis, considera com a prioritari i de
vital importància que el CAP estigui obert les 24 hores els caps de setmana. La
seva ampliació, tot i que la veu possible, la situaria en segon lloc. Pel que fa al
servei d’urgències mèdiques entèn que funcionen perfectament. Si ha de
criticar alguna cosa faria esment que en el Ple, de data 6 de juliol de 2011, el
seu grup va votar a favor de no tancar cap nit i considera que el tema no es va
defensar prou en el seu dia, tot i que era època de crisi. En aquest sentit, cita
per exemple, que el Govern s’ha gastat 3.000 milions d’euros en temes
independentistes.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, dóna ple suport al
funcionament del CAP 24 hores el cap de setmana i la continuïtat del servei
d’emergències mèdiques.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, fa constar que és una llàstima
que es votin dues mocions similars quan s’haurien pogut consensuar en una de
sola. Entèn que cal donar suport a l’Associació de la Marea Blanca. En síntesi,
entèn que cal tractar el tema de la salud dignament. Contestant al portaveu del
PP, considera que té tota la raó en el tema dels independentistes, ja que el
Govern de Madrid ens ha donat raons enlloc de diners a Catalunya.

El regidor i portaveu de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, entèn que és
lamentable que en la legislatura passada s’hagi lluitat tant per aquest tema i
que, fins ara, no s’hagi reaccionat com calia.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, entèn que cal donar
suport a la proposta i que durant anys el tema de la Sanitat ha estat descuidat,
com també han dit la resta de companys regidors.
El Sr. Alcalde contesta, al·ludint a la intervenció del Sr. Comella, que les
mocions de vegades es poden consensuar i d’altres vegades no, com en la
present ocasió.
Continua dient que es tracta, al cap i a la fi, d’un tema econòmic. No és igual el
2016 que el 2011, fent constar que sempre s’ha demanat una millora en els
serveis que es donen al CAP, tal com consta en la proposta, anant a favor dels
interessos del poble, manés qui manés. Entèn que cal intentar ampliar les
especialitats i procurar que hi hagi un hospital de dia. Assenyala, per acabar,
que el 1995 es va aconseguir fer realitat el CAP per part de l’Equip de Govern
de CiU i l’actual representat de Poblem Almacelles.
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat.

6.- Moció que presenta el grup Poblem per exigir una
nova llei reguladora del Dret a l’Habitatge
Es dóna lectura a la següent moció, que defensa breument el portaveu de
Poblem Almacelles:
“MOCIÓ DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL
DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER
FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL
Exposició de motius
I
L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica
en la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques
sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta
situació ha provocat que moltes famílies no puguin fer front a les quotes
hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual.
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers
de persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent

d’afrontar situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i
exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el
primer trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions
hipotecaries, 8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres
cal afegir l’augment de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que
cada vegada afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant
xifra de 397.954 desnonaments des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer
trimestre de 2015 i només en el primer trimestre de 2015 s’han executat 9.917
desnonaments.
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i
per la manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un
2% de l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una anomalia en el
context europeu. A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a
l’Estat espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca, aquesta situació empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país
d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del parc total (3 milions i mig de
pisos buits segons el cens estatal d’habitatge de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau
de vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a
l’habitatge.
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa
energètica, entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures
dels subministres bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum
d’aquests subministres, que han crescut de forma exponencial, s’han tornat
inassequibles per una part important de la ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis
obtinguts per les entitats financeres i les empreses subministradores.
II
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota
persona a un nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent
l’alimentació, vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de les

condicions d’existència. Els Estats prendran mesures apropiades per assegurar
l’efectivitat d’aquest dret...”.
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne
i adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions
necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33
declara la funció social de l’habitatge.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret
Comunitari (STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça
al Dret Nacional (art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els
tractats internacionals celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens
ocupa, la regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei
d’Enjudiciament Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és,
per tant, il·legal al ser d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici
radical que determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han
manifestat reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia del Unió
Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova).
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint
així un clamor de la ciutadania preocupada per la situació alarmant
d’emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a
l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió
merament de voluntat política.
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera
necessari i imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a
l’Habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però
alhora factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015
aprovada a Catalunya.
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE ALMACELLES DÓNA SUPORT A LES
PROPOSTES PRESENTADES PER LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER

LA HIPOTECA I CONSIDERA NECESSARI INCLOURE LES SEGÜENTS
MESURES en una Llei reguladora del Dret a l’Habitatge:
1. Mesures de segona oportunitat
 Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecaria i la Llei d’Enjudiciament Civil).
 Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició
del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea.
 No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar
l’habitatge habitual com un bé inembargable.
 Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de
bona fe i carència de recursos.
2. Lloguer digne
 La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes
d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença,
estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a
mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment
vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així
ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran
propietari d’habitatges.
3. Habitatge garantit
 Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores
de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i
habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa habitacional.
 Els grans tenidors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents
de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer
social per les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no
poden fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa
habitacional.
 Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer
front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els
garanteixin evitar el desnonament.
 En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en
situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en
precari motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració competent
garanteixi un reallotjament adequat.






En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que
resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament
es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits
en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de
gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats
immobiliàries). L’administració regularà per Llei els mecanismes que possibilitin
aquesta mobilització.
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels
subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan
els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas
contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el
pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores
(veure punt següent).

4. Subministraments bàsics
 Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
 El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació
es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant
els estàndards de Nacions Unides.
 Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser
cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les
empreses subministradores.
5. Creació d’un observatori de l’habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la
societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la
situació de l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos
periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques,
elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també
de control, seguiment, denuncia, executives i de proposta legislativa”.
En la fase de deliberació, pren la paraula el regidor i portaveu del PP, Sr.
Carlos Nicolàs, fent constar que s’abstindrà de votar ja que, si bé està a favor
de protegir els més necessitats, la proposta vulnera la propietat privada, cosa
que també cal defensar. D’altra banda, entèn que la proposta no reflecteix totes
les circumstàncies tal com es presenten en la realitat, ja que també hi ha
supòsits en què la gent se n’aprofita de l’ocasió.
El regidor i portaveu de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, entèn que és
incoherent que els bancs que han rebut diner públic per tirar endavant, ara

siguin els que l’executen i deixen sense habitatge a persones que per la
mateixa crisi no poden atendre al pagament de les hipoteques.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, es manifesta en el mateix
sentit.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, fa constar que votarà
a favor per les moltes famílies que estan en pobresa extrema i que no entèn
com el portaveu del PP consideri que per quatre aprofitats cal deixar de donar
suport a la moció.
El portaveu i regidor del PP replica dient que està d’acord amb defensar una
part de la moció, si bé creu que la propietat privada cal defensar-la i que el
tema de la pobresa energètica ja està tutelada per altres administracions
públiques.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor de
tots els grups polítics, excepte l’abstenció de l’únic regidor del PP.

7.- Moció que presenta el grup Almacelles Lliure en
favor d’exigir una Sanitat pública i de qualitat i de
rebuig del nou sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
instaurat al Segrià
Es dóna lectura a la següent moció:
“El nou model d’ambulàncies que s’ha implantat a Lleida suposa una divisió
d’un dels dos equips multidisciplinaris formats per metge, infermer i tècnic
sanitari. El metge queda ubicat en un turisme anomenat VIR (vehicle
d’intervenció ràpida) a Alcarràs i l’infermer/a romandrà a l’ambulància a Lleida.
Això aporta un vehicle més, però, la qualitat assistencial que fins ara hem rebut
els ciutadans dels equips d’emergències queda afectada. Amb aquesta divisió
la figura del metge desapareix de l’ambulància on la màxima responsabilitat
recaurà sobre l’infermer/a.
Això, fomenta que infermeria ha d’assumir responsabilitats mèdiques, com ara
la prescripció de tractaments a pacients potencialment crítics. La falta del
metge a l’equip pot desembocar en situacions de mala praxi. Per altra banda, el
metge no podrà donar la mateixa assistència, i faltaran mans per serveis greus
on fins ara actuaven tres persones des del primer moment. Recordem que en

els Hospitals i als CAPs en urgències, metges i infermers treballen junts, ja que
el treball d’ambdues professions és complementari.
Aquesta divisió de personal sanitari que treballa al carrer on la manca de
recursos materials i tecnològics són molt limitats és on pren importància el
nombre de professionals que hi treballen. Aquest model complicarà la qualitat
assistencial a Lleida, ja que tenim un territori amb una gran dispersió geogràfica
i un sol Hospital de referència.
El nou model d'ambulàncies que s’ha implantat provocarà que disminueixi la
qualitat del servei que fins ara duu a terme el Sistema d'Emergències Mèdiques
a Lleida i suposa una nova retallada al servei sanitari públic, de qualitat i
universal.
Quan exposem que provocarà una disminució de la qualitat assistencial, ho
afirmem perquè ja hi ha hagut casos que en un accident de carretera s’ha
intervingut amb primera instància amb el VIR i desprès s’ha hagut d’activar el
servei d’ambulància. I Això pot ser freqüent en els serveis perquè en cas d’un
accident, molts cops no truca el propi accidentat, sinó testimonis dels fets, la
qual cosa, si no s’activa el Supot Vital Avançat (SVA) fa que l’emergència sigui
atesa amb retard per l’activació o posteriori de l’arribada del VIR.
Les dades dels serveis extretes de la memòria d’activitats del CatSalut anys
2013-2014 exposen el següent:
Recursos mòbils SEM Lleida
Suport Vital Avançat (SVA)

5

Suport Vital Bàsic (SVB)

21

Vehicles intervenció ràpida (VIR)

2

Total

28

Activitat comarcal d’atenció a les urgències i emergències
extrahospitalàries
061

2013

2014

Intervencions activades

39.572

31.850

SVA (Suport vital avançat)

6.455

6.512

SVB (Suport vital bàsic)

22.661

23.976

ACD (Atenció
continuada)

1.209

558

SVA aevi

141

134

Incidents

40.006

42.340

domiciliària

Per tot l’exposat i donat el bon funcionament del sistema actual del Servei
d’Emergències a Catalunya, és proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. L’Ajuntament d’Almacelles insti a la Generalitat de Catalunya a mantenir
les dos unitats necessàries de suport vital avançat a Lleida ciutat (UCIs
mòbils) i que es mantingui la mateixa estructura i funcionament actual
del SEM a Lleida.
2. El ple de l’Ajuntament d’Almacelles manifesti el seu suport explícit, el
seu suport als treballadors i treballadores del Sistema d’Emergències
Mèdiques de Lleida pel treball en equip que exerceixen i agraeixi la gran
tasca que realitzen dia a dia.
Que es traslladi aquest acord del Ple de l’Ajuntament d’Almacelles, de manera
urgent, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tot demanant
l’aturada en la modificació d’aquest servei”.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, pren la paraula i
manifesta que en tot moment ha estat disposada a consensuar la moció amb
l’Alcaldia i ha demanat hora per parlar, si bé encara està per concretar el dia i
hora.
Pel que fa a la moció presentada, fa constar que el nou sistema divideix el
metge per una part del servei d’ambulància i la infermeria per una altra, cosa
que va en perjudici dels usuaris del sistema mèdic.
Per part del regidor i portaveu del grup Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que encara que no coincideixi ideològicament hi donarà
suport a la moció presentada.
El Sr. Alcalde diu que el grup de CiU també hi donarà suport.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

8.- Assumptes d’urgència
No se’n presenten.

9.- Precs i preguntes
Pren la paraula el regidor i portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, fent constar que
el 2015 el seu partit va fer una petició en relació a l’estació d’autobusos i
pregunta com està aquesta qüestió.
Respecte al servei de la Bàscula Municipal, fa constar aquest regidor que ha
rebut nombroses queixes, donat que moltes vegades no funciona i els usuaris
han d’anar a les bàscules d’altres poblacions properes. Pregunta qui és el
responsable d’aquest equipament i demana que pugui funcionar les 24 hores.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa la següent intervenció.
En primer lloc recorda la seva petició, encara pendent, de data 29 de gener
sobre una informació que va aparèixer al diari Segre, tramesa per l’Alcaldia, en
la què es feia constar que el pla B dels veïns del sector 6 “L’Olivar”, que segons
sembla s’està tramitant, suposaria una baixa considerable dels costos i es
preguntava si la baixa l’acabaria pagant el poble. Demana també poder
conèixer les noves aportacions dels veïns.
A continuació, el portaveu del PSC fa les següents preguntes:
1.- Per quin motiu encara no s’han debatut els pressupostos de l’Ajuntament
per l’any 2016, quan el 30 de desembre ja estaven acabats i només faltava
l’informe de Secretaria?
2.- Quin procés de selecció s’ha seguit per contractar una persona que està
treballant a les oficines de l’ajuntament?
3.- Quina despesa ha suposat el Dinar Solidari de Nadal? Quin criteri es va
seguir per convidar a les persones a aquest dinar?
4.- La Llar d’infants va estar un mes sense una professional d’atenció directa
als nens. Això vol dir que es va incomplir la normativa de ràtio-nen?
5.- Com està l’assumpte de l’ampliació de la plantilla de la policía Local?

6.- Ja portem 8 mesos des del trasllat dels residents de l’antiga Residència
d’Avis a la nova. L’Equip de Govern ha prés alguna decisió per la utilització de
l’espai que ha quedat lliure a l’antiga Residència?
7.- Com està desenvolupant l’Equip de Govern el compliment de la Llei 19/2014
de Transparència?
A continuació, el regidor del PSC fa avinent el següent prec:
“Aquest prec és per clarificar i desmentir la manipulació que s’ha fet en el tema
de la votació de la modificació de crèdit referent a la Residència d’Avis. El
nostre grup mai ha demanat eliminar les hores extras de le treballadores, si
això se s’ha fet és degut a la decisió de l’Equip de Govern. Nosaltres hem
denunciat la nefasta gestió de les partides pressupostàries, ja que des del
primer moment se sabia que s’haurien d’augmentar els llocs de treball al
canviar de Residència, que l’Equip de Govern no va fer res per solucionar el
tema i que, a més, s’ha anat pagant nòmines sense tenir diners a la partida i
això és greu. La resta és una manipulació burda destinada a tapar errors”.
A continuació, pren la paraula el regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella,
qui fa les següents preguntes:
1.- Davant l’actual situació d’inseguretat pregunta quins plans té l’Equip de
Govern per fer-hi front?
2.- Es pensen cobrir els llocs de treball de la Policia Local?
3.- Per què no es fa un estudi seriós de les necessitats reals del serveis de
seguretat?
4.- Respecte a l’enderroc de la casa del carrer de l’Estació, 39, i que es fa amb
personal munipal; pregunta amb quin decret s’ha resolt autoritzar les obres i per
què no es compleix el protocol per al dipòsit de materials que s’estan tirant
davall de l’arbre més vell que hi ha dins del poble, segons diu molta gent?
5.- Proposa la creació del lloc de treball de Tècnic d’Esports que faci funcions
de dinamitzador dins el Patronat d’Esports.
6.- Pregunta per què no es compleix el que disposa l’article 91 i següents de la
Ley de Bases de Régimen Local, per a la contractació de personal per a cobrir
les vacants de l’ajuntament, fent servir el concurs públic i suprimint la
contractació digital que es fa servir a l’Ajuntament.

7.- Detalla que segons la informació facilitada pel vicesecretari, demanant tots
els expedients respecte a les pistes de Pàdel instal·lades, se li ha facilitat
solament dos expedients, fet que suposa que no hi ha cap mena d’informe de
costos, cap conveni signat amb l’entitat, ni cap autorització per endollar o bé,
que se’ls ha ocultat aquesta informació.
Acte seguit, pren la paraula la portaveu i regidora d’Almacelles Lliure, na Laia
Martí Cacho que fa les següents intervencions:
-

Considera que no hi ha excusa per no donar els noms del membres de
la fundació i dels patronats, encara que variïn cada 4 anys, ja que -entre
d’altres coses- cal que ens puguen adreçar a ells.

-

Sobre el nombre de membres de les juntes de govern del patronat entén
que es poden augmentar tal com es fa en les juntes de govern de
l’ajuntament on hi acudeixen més membres.

En aquest punt, el Sr. Alcalde adverteix a la regidora que està en el capítol de precs i
preguntes i que, per tant, les formuli si ho creu adient.

Acte seguit, la regidora pregunta:
-

Per què amb una majoria absoluta, encara no s’ha aprovat el pressupost
de 2016.

-

Pel que fa a les pistes de Pàdel de l’empresa Pick&Padel, voldria saber
quan comencen les obres de la línia elèctrica, quina és la línia que s’ha
de soterrar i si aquest cablejat és il·legal. Es queixa perquè encara no
se’ls ha ensenyat els expedients mentre que altres grups, com ERC sí
que els han pogut examinar.

-

Fa contar que no és cert el que s’ha dit per les xarxes socials sobre
l’últim ple i el tema de la residència, ja que en cap cas l’oposició ha dit
res contra el personal, sinó contra la mala gestió de l’Equip de Govern,
que ha fet les obres sense pensar. Molt especialment, es demanà com
s’havia contractat el personal i si s’havia fet per concurs públic.
Manifesta així mateix que no és cert que l’oposició hagi dit que cal
retallar hores, mentre que el que sí que ha dit és si cal pagar 550 € al Sr.
Alcalde per mitja hora de Junta de Govern.

-

Pel que fa a l’expedient de ruïna de la Plaça de la Vila, voldria saber com
està el tema a data d’avui i si s’ha tirat endavant amb l’expedient.

-

Pel que fa al sector del Pla Parcial núm. 6, pregunta què ofereix als
veïns? Si s’ha reunit amb ells? Com és que ara se’ls baixa el preu? I si
és que es va calcular malament l’altra vegada? L’arquitecte Guerra va
declarar al judici haver-se equivocat a l’hora de calcular els costos i
segueix treballant per l’Ajuntament.

-

Pel que fa al carrer de Sant Jaume, pregunta quin estudi s’ha fet per
valorar l’efectivitat de la limitació de l’aparcament a una hora i quina
valoració se’n fa. Detalla també que la senyal no es limitativa sinó de
prohibit aparcar.

-

Pel que fa a la colònia de coloms, pregunta si es farà alguna cosa per
solucionar aquest problema a l’edifici de la Rambla.

-

Pel que fa al manteniment dels parcs i jardins esmenta que hi ha parcs
en mal estat, amb gronxadors i tobogans trencats. En aquest sentit,
pregunta quin manteniment es fa?

-

Pel que fa al llac del Parc d’Europa pregunta per què està buit.

-

Pel que fa a la Fundació del MAU demana poder veure els comptes i
saber en quin estat està la seva possible dissolució.

-

Pel que fa a la documentació pendent d’examinar fa esment que hi ha 26
instàncies presentades de les quals no se’ns ha mostrat la documentació
requerida per manca temps. Detalla, acte seguit, el contingut d’aquestes,
considerant en definitiva que no es pot acceptar que no hi hagi temps
quan hi ha 100 persones en plantilla.

Assenyala que no es pot dir que això sigui transparència ni democràcia, quan
es nega, de fet, els drets dels regidors a rebre informació.
El Sr. Alcalde fa constar que passarà, acte seguit i de forma breu, a contestar a
les intervencions començant per les de la regidora d’Almacelles Lliure, fent
constar:
Considera que no es pot dir que ni tinguem voluntat d’ensenyar factures quan
avui mateix se l’ha convocat i ha dit que no hi podia assistir. Contesta que pel
que fa a les manifestacions de la regidora dient que se la va fer fora de
l’Ajuntament fa constar que se li va dir solament que havia de canviar de sala i
esperar-se a la planta baixa.
Respecte a les peticions que diu que no se li han contestat, li fa constar que de
les 52 instàncies presentades, solament 4 estan pendents d’un Informe de

Secretaria i 8 per contestar, estant tota la resta contestades com acredita amb
la llista de control que exhibeix. Altra cosa és, que no li agradi el que es digui,
afegeix el Sr. Alcalde. Per tant, convida a la regidora a que no digui el que no
és cert.
Sobre l’estat dels parcs considera que hi ha actes vandàlics i que es procura la
substitució de les peces, algunes de les quals triguen alguns dies en la seva
recepció i posterior substitució. D’altra banda, entén que en matèria de parcs
som l’enveja de la província de Lleida. Convida, a la regidora, a que, en el
proper ple, faci una proposta per a l’ampliació de la partida adient sobre la
conservació de parcs i jardins.
Respecte a la bassa entén que cal buidar-la per netejar-la i res més. Pel que fa
al tema dels coloms fa constar que l’any passat es varen instal·lar gàbies i es
pot millorar aquest any. Es dóna el cas que hi ha gent que encara porta menjar
als animals com els gats, i el deixa a la via publica, fet que vetllarà la policia per
tal d’erradicar-lo.
Sobre l’aparcament del carrer de Sant Jaume considera que, a la vista del què
ha informat la policia local, la prova ha estat satisfactòria i el resultat és que
sempre hi ha llocs vacants per aparcar. Es podrà estudiar, malgrat això, la seva
ampliació.
En relació amb el tema de la seva denúncia a la Fiscalia, entén que ella ha de
fer el que consideri adient, si bé creu que la seva actuació com a Alcalde ha
estat la correcta, notificant-li al veí de l’immoble de la Plaça de la vila, 2, que
està en ruïna tècnica i econòmica, cosa que no l’obliga més que a rehabilitar
l’edificació per evitar que es faci mal alguna persona.
Respecte a l’aprovació del Pressupost fa constar que sempre ha procurat
aprobar-los en el mes de desembre, si bé recorda que altres equips de govern,
de vegades, no varen aprovar els pressupostos fins al mes d’abril.
El relació amb el que es diu a les xarxes socials sobre la Residència fa constar
que ell no ha dit res a les xarxes socials, si bé és cert que l’oposició es va
posicionar en contra de modificar el pressupost per pagar les nòmines de la
Residència. Fa constar, a més, que el projecte de la Residència va ser aprovar
per unanimitat en el seu moment i no és ara l’hora de dir com es podia haver
construit.
Sobre la necessitat d’ampliar els serveis considera que és cert que hi ha
demanda, cosa que incrementa la necessitat d’ampliar els serveis i que ampliar
la despesa, lògicament, és una realitat. Cal tenir en compte que les previsions

de despesa eren solament estimatives. Assenyala, per acabar amb aquest
punt, que està molt content del personal que hi presta els serveis.
Adreçant-se al senyor Comella, portaveu del grup d’ERC, fa constar que fora
bo que acredités amb documents els increments de delinqüència que ha
esmentat essent una realitat que hi ha més vigilància que mai i s’ha
incrementat la plantilla.
El què s’ha dit de que s’està afectant amb abocament a l’arbre mes vell del
poble, fa constar que no és cert, ja que es va plantar cap al 1980, i afegeix que
el que es fa en aquell indret és acumular, transitòriament, les runes procedents
d’un enderroc que fa l’ajuntament, amb la nostra brigada i la seva maquinària, a
fi d’estalviar despeses. Pel que fa a la runa, un cop enllestits els treballs
d’enderroc, es procedirà al trasllat d’aquesta a un abocador.
Respecte al tècnic d’Esports fa constar que ja el tenim des de fa temps i és el
senyor Josep Ramon Mascarilla.
Pel que fa a l’import per l’ús de la llum a les pistes de pàdel assenyala que hi
ha un estudi de costos de la tècnica de Medi Ambient i de l’encarregat de
manteniment de l’enllumenat públic, que encara no està liquidat, i que el
propietari farà la seva aportació.
Respecte al tema de la transparència fa avinent al portaveu del PSC que ja ho
estan portant a terme i que, per part de l’Equip de Govern, ja han penjat les
seves dades personals sobre bens i drets, cosa que també hauran de fer els
regidors de l’oposició.
Pel que fa a la persona que presta serveis de recaptació a la planta baixa de
l’edifici de l’Ajuntament, fa constar que és un treballador autònom i que és legal
contractar-la.
En relació amb la moció que ha comentat el portaveu del PP, el Sr. Alcalde li fa
avinent que l’Equip de Govern ja va parlar de la necessitat de construir una
estació d’autobusos i s’està tractant aquest tema amb el conseller, tot i que
entén que caldrà prèviament fer els convenis de cessió dels terrenys.
Respecte al tema plantejat pel portaveu del PP sobre la bàscula contesta que
com tot, és susceptible d’avaries, si bé és la Policia Local la que té cura
d’aquest servei i es mirarà d’optimitzar-lo.
En relació amb les qüestions plantejades del sector 6 entén que es va portar a
terme a petició del veïns. Es varen fer uns convenis per a l’ocupació directa del
sector, procedint-se després, a la redacció del pla parcial i a la reparcel·lació

que ells mateixos varen demanar. La dificultat s’ha presentat en el moment en
que, arran de la redacció del document, el costos s’han disparat i ara cal
indemnitzar per part del propietaris, en 600.000 €, als titulars de les parcel·les
no utilitzables afectades per la urbanització arran de la nova llei, tot i ser un
moment en què no hi ha demanda de parcel·les. Afegeix que els veïns han
interposat un contenciós i l’han guanyat si bé ara, un cop recorregut, està
pendent de sentència en el TSJC. Per part de l’Ajuntament, no obstant, s’està
tramitant ara una modificació del pla parcial, que suposarà una reducció de
costos, agrupant espais d’equipaments a la zona de les firetes i suprimint vials
públics i això és el que mitjançant els advocats d’ambdues parts s’està
negociant. Lògicament, si s’arriba a un acord suposaria retirar el recurs.
Pren la paraula, acte seguit, el portaveu del Poblem Almacelles fent constar
que sempre va votar en contra de la ubicació de la Residència. Tampoc ha
estat d’acord amb la tramitació dels expedients d’ocupació directa al considerar
que calia emprar un altra tipologia jurídica per poder disposar del terrenys.
Entén també que és una llàstima que s’hagi d’anar tan sovint als jutjats per a
solventar les discrepàncies entre les persones doncs encara que es guanyi
sempre suposen despeses i enfrentaments.
Atès que ha estat convidat a participar en la Junta de Govern del patronat que
gestiona la Residència, cosa que valora molt positivament ja que suposa
incrementar la participació dels diferents grups en el Govern Municipal, proposa
actuar de mitjancer amb el veïns sobre sobre el tema del sector 6 per procurar
arribar a un pacte.
El Sr. Alcalde contesta que es podrà estudiar la proposta doncs entén que es
bo arribar a un acord, si be caldrà esperar el resultat de les gestions que ja
s’han realitzat.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,23 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

