ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 31 DE
MARÇ DE 2017.- 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
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS
Vicesecretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 16,30 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, la del
vicesecretari Sr. Ramon M. Cornellana, 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.
S’excusa l’absència del regidor de Poblem, en Josep Maria Doblas Mancera.
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 22 de desembre
de 2016
El regidor portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, arribat a aquest punt, manifesta
que no s’ha convocat el Ple el dia que marca la llei, per la qual cosa ho posarà
en coneixement del Síndic de Greuges.

Davant l’absència d’esmenes l’acta resta aprovada per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
ANY 2016:

180/16
181/16
182/16
183/16
184/16
185/16
186/16
187/16
188/17
189/16
190/16
191/16
192/16

Concedint llicència d’obres menors sol.licitud Sr. Tomás Salas del Arco, C/ Major, 10, bxs.
Adjudicant nova pòlissa de Tresoreria per 400.000 euros al Banc de Santander.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ del Carme, 35.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Jordi, 29.
Autoritzant gual permanent al garatge de la Rambla de la Generalitat, 2, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Antoni, 5, porta B.
Autoritzant baixa del gual situada a la travessia de la Diputació, 2, bxs.
Incoant instrucció exp. informació reservada per determinar eventuals responsabilitats.
Aprovant modificació de crèdit 04/16 per generació de crèdit.
Contractant per urgència Sr. José A. Bolea com a cuiner Residència d’Avis per baixa anteriors.
Delegar en Sr. Lluís Bordes l’obtenció certificat representant persona jur. Fàbrica Nac. de Moneda i Timbre.

Aprovant exp. de modificació de crèdit 02/16 del Patronat Mun. d’Avis.
Aprovant exp. de modificació de crèdit 06/16 del Pressupost per generació de crèdit.

ANY 2017:

01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17

Ordenant les obres de millora edifici C/ de la Mercè, 33 pel perill que suposa l’estat actual.
Sol·licitant descàrrega d’El Consultor de los Ayuntamientos.
Contractant per urgència nova professora de piano per a l’Escola de Música.
Autoritzant Sra. Laura Barra a realitzar dues hores personals el dia 9 de gener de 2017.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Ventafarines, 15, bxs.
S’acorda l’adquisició d’un nou disc dur de seguretat dispositiu NAS fix per a l’Ajuntament.
Acordant reincorporació Sra. Anna Giribet com a físioterapeuta a la Residència d’Avis.
Autoritzant Sra. Mercè Cavero a realitzar dies personals de lliure disposició.
Contractant per urgència Sra. Montse Arqué com a físio per cobrir 1/3 jornada Residència Avis.
Iniciant exp. de resposabilitat patrimonial danys reclamats Sra. Mercedes García Sales.
Concedint llicència Gas Natural per a fer rasa a la zona del C/ de la Bassa Bona, 12.
Revocant decret 10/2017 per no haver trobat persona adequada per iniciar instrucció.
Requerint a l’empresa Click&Padel a que compleixi requeriments diversos per obtenir llicència.
Aprovant inicialment memòria valorada soteig camí de Binèfar i carrerada Pleta Major.
Contractant per urgència Sra. Mari Mar Fantova aux. geriatria per baixa d’una treballadora.

16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17

Aprovant bases reguladores per convocar proves selectives per cobrir ínterinament interventor.
Acordant sol·licitar certificats T-CAT per a les treballadores Núria Campistany i Begoña Andrés.
Aprovant inicialment projecte modificació Pla Parcial sector SUD-6 “Els Olivars”.
Contractació per urgència agent policia local Sr. Albert Arias per cobrir baixes altres agents.
Incoant exp. de protecció legalitat urbanística Click&Pàdel per tal que s’ajusti legalitat urb.
Incoant exp. disciplinari agent Josep Miguel Martínez Diarte per determinar responsabilitats.
Concedint llicència d’obres per a l’arranjament façana edifici Pl. de la Vila, 3.
Concedint llicència d’obres per a l’arranjament façana edifici Pl. de la Vila, 4.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular no conductor Sra. Dolores Sanz Naval.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular conductor Sra. Ángeles Moreno García.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular no conductor Sr. José Horno Casañé.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular no conductor Sr. Prudencio Casino Pérez.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular no conductor Sr. Jaume Térmens Castells.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular no conductor Sr. Achrif El Mourabit.
Concedint tarja d’aparcament indiv. Titular no conductor Sra. Gisela Ramos García.
Incoant expedient de revisió Decret 27/12 d’habilitació interventor Lluís Bordes func. interí.
Autoritzant firetes i atraccions per a la Festa de l’Aigua de 2017.
Incoant exp. informatiu per esbrinar fets baixa voluntària per mòbbing professora Escola Música.
Sol·licitant ofertes per concertar pòlissa de Tresoreria per un import de 600.000 euros.
Atorgant al lletrat Juan Baldrich representació Aj. per al·legar afectacions parcel·les.
Ordenant execució obres de millora i desallotjament immediat casa C/ de St. Roc, 32.
Autoritzant empresa Divermaza SLU ocupació via pública amb inflables dia 16 de març.
Aprovant convocatòria concurs i bases per proveis places Secretari i Interventor interins.

3.- Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament i la
Parròquia d’Almacelles per tal de fixar el finançament de
les obres de millora de la salubritat de l’església de la
Mare de Déu de la Mercè
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Assumpte: Informe-proposta per al Ple per a la signatura del conveni amb la
Parròquia d’Almacelles per a realitzat les obres d’ARRANJAMENT DE LA
COBERTA I MILLORA DE LA SALUBRITAT de l’església de Nostra Senyora de
la Mercè, per part de l’Ajuntament.
ANTECEDENTS

I.- En aplicació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català i en exercici de les competències municipals en matèria de Protecció del
Patrimoni Històric i Arquitectònic, l’ajuntament vol vetllar per a la conservació del
què es troba ubicat en el nostre municipi. Destaca, entre aquests monuments,
l’església de Nostra Senyora de la Mercè, ubicada a la Plaça de la Vila.
II.- Així mateix, l’article 4 de la mateixa norma estableix que l'església catòlica,
com a titular d'una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar
per la protecció, la conservació i la difusió d'aquest patrimoni i, amb aquesta
finalitat, col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya.
III.- Atès que l’article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions
Públiques legitimen als ajuntaments per a fer convenis amb la Parròquia, en dir
que les administracions públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o
contractes amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
contraris a l'ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de
transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic.
IV.- Atès que es va aprovar en data 21 de juliol de 2011 pels Serveis Territorials
d’Urbanisme un Pla Especial de la subzona del nucli antic, clau 1.a, Illes de la
Il·lustració que, entre d’altres, fixa les mesures per a la protecció de l’edificació
de l’església de Nostra Senyora de la Mercè i obliga al seu titular, la Parròquia,
a conservar-la mes enllà del deure ordinari de conservació dels edificis, per
part del seus propietaris, atès el seu valor arquitectònic, donat que va ser declarat
BCIN el 2009 per part de la Generalitat de Catalunya.
V.- Atès que l’Ajuntament, conscient del valor que suposa per al Patrimoni
Arquitectònic de la nostra vila l’església de Nostra Senyora de la Mercè, donat
que amb l’interès de fer possible la seva conservació, ha obtingut, previ acord
amb la parròquia, una subvenció de la Diputació de Lleida, per import de 15.000
€ per resolució de l’IEI de data 6 d’octubre de 2016, que té per objecte portar a
terme les obres de rehabilitació de l’església esmentada contingudes en el
document tècnic anomenat: ARRANJAMENT DE COBERTA I MILLORA DE LA
SALUBRITAT de l’església de Nostra Senyora de la Mercè, de data abril de
2016, redactat per n’Albert Pascal arquitecte.
VI.- Atès que caldrà tramitar prèviament a l’aprovació del conveni informe
d’Intervenció sobre la despesa que comporta aquest conveni fent constar que
està prevista en el pressupost i que no altera l’estabilitat pressupostària.
VII.- Atès que la subvenció de la Diputació s’ha concedit a l’ajuntament per fer
les obres en l’església i entregar-les a la parròquia, tot el qual suposarà la

contractació municipal d’aquestes, pels procediment legals idonis, amb la prèvia
autorització d’ocupació de la parròquia mitjançant la signatura del conveni.
VIII.- Atès que l’aportació que fa l’ajuntament per a la conservació esmentada és
d’interès públic comú per ambdues parts, doncs pretén portar a terme l’execució
del Pla Especial que imposa vinculacions singulars en els propietaris dels edificis
afectats objecte de protecció.
IX.- Atès que la naturalesa del present conveni és de col·laboració i no té el
caràcter de subvenció sinó que serveix per vehicular l’obligació de l’ajuntament
de contribuir en la conservació dels edificis a protegir.
X.- Atès que l’execució de les obres de rehabilitació que farà l’ajuntament per tal
de procedir a la conservació de l’església de la Mare de Déu de la Mercè estan
en la línia de l’ordre de conservació i execució que tenia per objecte el Decret de
l’Alcaldia 27/2016, de 8 de febrer de 2016. Així mateix, a la vista del conveni, la
parròquia executarà la resta de les obres necessàries fins a deixar degudament
conservada l’edificació.
Atès que s’han tingut en compte i acceptat les al·legacions presentades per la
Parròquia en data 6 de març de 2017 per millorar la redacció del conveni amb
el següent afegit al pacte cinquè:
“La direcció de l’obra l’encarregarà l’ajuntament al mateix redactor. De cara al
pagament d’aquets honoraris els abonarà l’ajuntament al tècnic, si bé els haurà
d’ingressar prèviament LA PARRÒQUIA a les arques municipals.
Les modificacions de projecte les haurà de documentar el director i aprovar-les
l’ajuntament previ acord amb la parròquia.”
Vist el que disposa l’article de la LBRL i l’article 172 del ROF i l’article 49 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988 de 17
d’octubre, que atribueix al ple la cessió gratuïta dels bens patrimonials, al que es
pot assimilar la tramesa a la parròquia de les obres que s’incorporaran al seu
patrimoni un cop executades, es proposa al ple el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni amb la parròquia d’Almacelles per a
realitzar les obres d’ARRANJAMENT DE COBERTA I MILLORA DE LA
SALUBRITAT de l’església de Nostra Senyora de la Mercè per part de
l’Ajuntament.
Segon.- Exposar al públic aquest conveni pel termini de 20 dies per poder
presentar al·legacions, el qual restarà aprovat definitivament si se certifica la
seva inexistència.

Tercer.- S’aprova inicialment i s’exposa al públic el projecte executiu anomenat
ARRANJAMENT DE COBERTA I MILLORA DE LA SALUBRITAT de l’Església
de Nostra Senyora de la Mercè, per un import de 20.033,33 €, de data abril de
2016, presentat per la parròquia i redactat per n’Albert Pascal, arquitecte.
Quart.- L’obra es contractarà en la seva totalitat per l’òrgan competent de
l’Ajuntament prèvia la seva consignació”.

4.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació per
2017 i dels Organismes Autònoms Locals integrats per la
Residència d’Avis Mossèn Alexandre Pedra i pel Patronat
Local d’Esports. Aprovació de la plantilla de personal i de
la relació de llocs de treball. Determinació dels
complements específics
Es dóna lectura per part de la Regidora d’Hisenda, d’un resum dels continguts de
la següent proposta:
“ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a l’expedient.
El Vicesecretari, en data 28 de març de 2017, ha presentat informe sobre la
plantilla de personal i la RLT. Existeix també a l’expedient la proposta sobre la
nova relació de la RLT elaborada per la regidora de RRHH, en col·laboració amb
l’advocada na Meritxell Barnola i Sarri.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o als document fundacionals.

Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb
els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre
general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL
PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
article 12.b del RD 500/90
Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació i de llurs Organismes
Autònoms Locals per al 2017 .
ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària.

Per tant, s’acorda proposar als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions Reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers
TOTALS INGRESSOS

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

TOTALS DESPESES

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

2.426.408,49€
40.000,00€
890.055,02€
1.405.875,18€
38.389,98€

0,00€
0,00€
0,00€
130.000,00€
0,00€

0,00€
0,00€
686.000,00€
659.175,00€
0,00€

0,00€
75.838,39€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.876.567,06€

130.000,00€

1.345.175,00€

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

Pressupost de
l’entitat

1.782.485,59€
2.064.077,63€
41.500,00€
362.394,71€

39.700,00€
53.730,95€
50,00€
35.519,05€

1.002.600,00€
327.675,00€
300,00€
0,00€

254.634,10€
25.092,95€
0,00€
346.382,08€

1.000,00€
0,00€
0,00€
0,00€

14.600,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.876.567,06€

130.000,00€

1.345.175,00€

ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL
PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 12.b del RD
500/90

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
C

Denominació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

4

Pressupost
de l’entitat

7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

2.426.408,49 €
40.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.426.408,49 €
40.000,00 €

890.055,02 €

0,00 €

686.000,00 €

0,00 €

1.576.055,02 €

1.405.875,18 €

130.000,00 €

659.175,00 €

-230.000,00 €

1.965.050,18 €

38.389,98 €

0,00€

0,00€

0,00 €

38.389,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

75.838,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

75.838,39 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.876.567,06 €

130.000,00 €

1.345.175,00 €

-230.000 ,00 €

6.121.742,06 €

5
6

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.782.485,59 €
2.064.077,63 €
41.500,00 €
362.394,71 €

39.700,00€
53.730,95€
50,00€
35.519,05€

1.002.600,00 €
327.675,00 €
300,00 €
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-230.000,00 €

2.824.785,59 €
2.445.483,58 €
41.850,00 €
167.913,76 €

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

254.634,10 €
25.092,95 €

1.000,00€
0,00€

14.600,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

270.234,10 €
25.092,95 €

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

0,00 €
346.382,08 €

0,00€
0,00€

0,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

0,00 €
346.382,08 €

4.876.567,06 €

130.000,00€

1.345.175,00 €

-230.000 ,00 €

6.121.742,06 €

Segon: Aprovar inicialment la relació de Llocs de Treball presentada per la
regidora de RRHH a Secretaria, en data 22 de març de 2017, que estableix
algunes variacions respecte a la plantilla anterior
S’aprova igualment la relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal d’Avis
de data 8 de març de 2017 i de la Junta Rectora del Patronat d’Esports, de data
14 de març de 2017. Així mateix s’aproven les retribucions, els complements de
destí i específic atribuït a cadascun dels llocs de treball relacionats.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat de
consolidació.
Quart: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze
dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals”.
Per ordre del Sr. Alcalde, el vicesecretari proposa que, a més a més, s’acordi
l’aprovació de la plantilla de personal de la Corporació i OOAA que consta en
l’annex a l’informe de vicesecretaria, obrant a l’expedient, de data 28 de març de
2017. Els reunits aproven que es faci la inclusió.
La regidora d’Hisenda fa constar detalladament les partides que integreb el
Pressupost, i esmenta especialment que el percentatge d’endeutament és del
53,34%, tenint en compte la liquidació de 2016, que ja es troba confeccionada.
El regidor i portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, pregunta si es convocaran les
set places de la Policia Local, ja que entèn que amb la nova llei es podrien cobrir
perfectament.
A més, a més, el regidor del PP considera que es tracta d’un pressupost
continuïsta i entèn que hi manquen inversions fortes. Pel que fa a la Fundació

del Museu l’aportació existent en el Pressupost considera que és massa baixa,
doncs es tracta d’un servei interessant, atès que dóna a conéixer la nostra vila a
la resta de ciutadans.
Respecte a les inversions en millora de camins considera que caldria
incrementar-les en 30.000 euros més, i que al seu entendre es podrien treure
del romanent de Tresoreria. Proposa que, en el cas que s’accepti aquesta
proposta, el seu grup s’abstindria en la votació del pressupost.
Acte seguit, el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana una
explicació del què s’ha dit per les xarxes sobre la seva manca d’assistència a la
Comissió Informativa d’ahir, fent constar que estava convençut que, com
sempre, es feia el mateix dia que se celebrava el Ple, i d’aquesta confusió va
venir el fet que no hi acudís.
Respecte al pressupost, considera que és continuïsta. A continuació, detalla els
percentatges dels diferents tipus d’ingressos, entenent que la pressió fiscal és
forta, a proporció dels bens i serveis que s’adquireixen o es presten.
Fa constar, també, que la inversió de 20.000 euros en els vestidors i, en general,
en tota la zona esportiva és molt baixa si es té en compte que el pavelló està
molt degradat. Pregunta què vol dir la partida de treballs realitzats per altres
empreses i demana quines són aquestes.
Afegeix el regidor socialista que es manifesta en contra de l’aportació que es fa
al Museu Josep Mas Dordal.
Considera insuficient la previsió en manteniment de camins i pregunta si s’ha fet
alguna separata al respecte.
També pregunta a què respon una previsió en valoracions i peritatges.
Considera que hi ha una errada, ja que es barreja la previsió en camins amb la
partida d’urbanització i millora de la plaça de la Vila.
Pregunta també quines empreses facturaran a càrrec a la partida de Societat de
la Informació i entèn que la consignació és força elevada.
Pregunta quins són els advocats que es fan servir per tal d’invertir 100.000 euros
en defensa jurídica.
Pregunta si hi ha una subvenció per a la pavimentació exterior de la piscina
olímpica, doncs a l’apartat d’ingressos patrimonials hi ha una partida de 30.000
euros procedents d’entitats locals.

Sobre la relació de llocs de treball demanaria una explicació donat que hi ha un
informe negatiu.
Per acabar, fa constar que el seu vot serà contrari, tal com vàrem fer amb les
Ordenances Fiscals.
El portaveu i regidor d’ERC, Sr. Ignasi Comella, fa constar que el seu vot també
serà contrari a l’aprovació, seguint el mateix criteri que van emprar a l’hora de
votar les Ordenances Fiscals.
Assenyala que el pressupost s’ha fet fora de temps i que tampoc hi ha hagut
temps suficient per al seu estudi. Considera que aquest retard suposarà no poder
fer les inversions fins al mes de juny, atesa l’exposició pública que ara cal fer.
Entèn que ha fet retardar l’aprovació del pressupost l’espera de l’informe del
lletrat extern. Així mateix considera que en la plantilla hi manca el lloc de Tresorer
i, per tant, no es podrà cobrir el lloc esmentat.
Respecte al Patronat d’Esports, el mateix regidor veu necessari rehabilitar de
manera urgent el Pavelló Poliesportiu i considera que és insuficient les hores i la
titulació prevista per al coordinador. Entèn que amb l’esport, entre d’altres coses,
es promociona Almacelles a nivell de tota Catalunya, i és una cosa per la qual
caldria vetllar més.
Pel que fa a la RLT fa constar que hi ha gent que està assignada a llocs que no
hi hauria d’estar.
Destaca, també, que en la plantilla municipal surten els noms i les categories, i
en canvi, en la del Patronat d’Avis solament hi ha el nombre de treballadors i les
categories.
Assenyala, també, que no està signada la Memòria de l’Alcaldia que hi ha en
l’expedient i, per tant, no té valor, i a més a més, en altres documents es diu que
hi ha signatura electrònica i en canvi aquesta no hi és.
Respecte a les inversions no les troba correctes, tot i entenent que hi ha
despeses en comunicacions innecessàries i no les veu en la rehabilitació del
pavelló, per exemple.
Considera també que és molt poca cosa la consignació per al carrer de les
Barraques, al que només s’hi destina 12.000 euros.

Tampoc troba correcta la inversió en reposició d’infraestructura al no estar
quantificada.
Assenyala que tampoc consten les bonificacions que es donen als abonaments
de les Piscines.
Anima, finalment, a les associacions a que facin al·legacions durant els 15 dies
en què s’exposarà al públic l’expedient.
Intervé, a continuació, la portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí Cacho,
que vol fer avinent les següents consideracions:
Fa constar que al aprovar-se el pressupost i la plantilla, on es detalla la gent que
treballa, calia fer un estudi previ de les necessitats dels serveis i després
determinar els llocs necessaris. En canvi, en aquest ajuntament primer es
contracta i després es fa la plantilla. Assenyala també que el vicesecretari ha
informat que calia estudiar els llocs necessaris primer, per complir amb les
normatives legals, cosa que no s’ha respectat.
Respecte al pressupost el seu vot serà en contra donat que no es poden veure
en 48 hores les partides que conté.
D’altra banda entèn que el tècnic que acredita el compliment de la legalitat del
pressupost no és objectiu, ja que el seu nomenament és il·legal, tal com consta
en un Decret de l’Alcaldia recent. D’altra banda, fa constar que tampoc els
ensenya les factures ni els dóna explicacions.
El Sr. Alcalde adverteix a la regidora que li manquen 5 minuts per acabar el temps
de la seva intervenció per tal de respectar el reglament. La regidora contesta que
també cal que el Sr. Alcalde repecti el reglament per convocar el ple.
Asenyala la regidora que no estan en el pressupost els diners de les
administracions que treballen per a l’Ajuntament.
Pregunta on són les despeses del MAU pel que fa a llum i telèfon.
Pregunta si es té interès en licitar 190.000€ per a la recollida de deixalles.
Destaca que no entèn que en la partida de pavimentació de vies públiques hi ha
74.000€ en jardineria i en treballs realitzats per a altres empreses.
Pregunta quines empreses cal preveure respecte a la partida de 550.000€ que
amb caràcter genèric es destina a treballs reallitzat per a altres empreses.

No entèn per què hi ha una partida solament de 6.000€ en manteniment de
camins, tot i considerant que no es mantenen els camins a diferència del que
passa amb els carrers.
Considera que el que es paga per un nínxola Almacelles és desmesurat, ja que
valen el mateix que en ciutats com Sabadell.
Respecte al òrgans de govern, destaca que s’ha consignat una partida de 7.000€
en telecomunicacions i en canvi es consigna per a tot l’ajuntament 9.000€.
En aquest punt, el Sr. Alcalde adverteix a la Sra. Laia Martí que hauria d’anar
acabant atès que l’hi ha concedit un 30% més del temps reglamentari.
Segueix la regidora fent constar que no entèn que hi hagi una subvenció de
l’EFAC per 22.000€ i una aportació per a la gespa de 30.000€.
Entèn que solament una aportació per fires de 7.600€ no és suficient per tal de
potenciar el comerç local.
El Sr. Alcalde adverteix a la regidora que li concedeix un minut més per a que
acabi amb les seves consideracions.
La regidora pregunta al secretari si existeix un reglament sobre el temps de les
intenvencions contestant-li afirmativament.
Finalment, la regidora entèn que cal que es doni informació sobre els
pressupostos a tots el partits, sense excloure a ningú.
Transcorregut el termini, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora d’Hisenda
per a que contesti a les intervencions, a les quals manifesta:
.- Que el pavelló és municipal i les despeses de millora han d’anar en el
pressupost de l’ajuntament.
.- Que els 20.000 € consignats per a instal·lacions esportives són donades
perquè hi ha subvencions reconegudes.
.- Que la partida de conservació de camins és de 50.000€ i que la de 85.000€
és per a carrers.
.- Que en l’exercici de 2016 no s’han executat 128.000€ de les despeses
destinades a personal.

.- Que a l’iniciar el 2017 es tornaran a cobrir els llocs de treball atesos per
autònoms per fer les funcions de la brigada que fins ara aquesta no ha pogut
atendre.
.- Pel que fa a que es diu que es tracta d’un pressupost continuïsta, entèn la
regidora d’Hisenda, que calia basar-se en el del 2016 i esperar la liquidació.
Acte seguit, intervé la regidora de Recursos Humans contestant a les
intervencions i manifesta:
.- Que la plantilla és de caràcter pressupostari mentre que la relació de llocs de
treball és un estudi de tot el llocs i és una eina necessària per tal de poder fer els
concursos de les diferents places.
.- Que fa dos anys que s’està treballant en la relació de llocs de treball.
.- Que en el servei de la policia local hi ha 7 llocs contemplants, i que en breu
sortiran dos d’agents a concurs, creant-se una borsa d’interins per tot el qual es
fa la relació.
.- Pel que fa a l’informe del secretari fa constar que la plantilla és una cosa, i una
altra ben diferent és la relació de llocs de treball. Donat que no estava bé el
document fet per Secretaria, es va haver de fer una nova relació de llocs de
treball.
El Sr. Alcalde fa constar que si algun regidor vol consumir un torn de 5 minuts ho
pot demanar.
Ho demanen els regidors portaveus d’Almacelles Lliure, ERC i PSC.
Intervé primerament el portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, per ordre
reglamentari i pregunta si es té clar el que es farà per arranjar el pavelló
poliesportiu.
El Sr. Alcalde contesta que s’està fent un projecte.
El mateix regidor pregunta si hi ha un pla de camins confeccionat.
El portaveu d’ERC fa constar que respecte al lloc de Tresoreria ja es va aprovar
en un altre Ple i, per tant, hauria d’estar consignat en el pressupost.
Fa constar també que hi ha gent que està en un lloc que no li toca.

La regidora d’Almacelles Lliure entèn que la relació esta lligada amb la plantilla i
que, en canvi, s’ha contractat gent de qualsevol manera.
La regidora de Recursos Humans contesta que a partir de 2015 es va encomanar
a l’advocat la relació de llocs de treball.
La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que és insuficient dotar de 100€ la
biblioteca atès que es va dir que es volia potenciar. D’altra banda, entèn que hi
ha 100.000€ de consignació en despeses de defensa jurídica i manifesta que les
denúncies penals són privades i la seva defensa no l’ha de pagar l’ajuntament.
Es pregunta també quines són les empreses que carreguen les seves despeses
a la partida d’altres empreses.
Repecte a les despeses de publicacions considera que tots el partits hi han de
poder tenir veu.
Fa constar que són excessius els diners en manteniment del que s’ha fet, doncs
absorbeixen tot el pressupost i ja no es pot fer res més: jardins, parcs, MAU,
sous, etc. Entèn que no es destina diners als joves o a les polítiques socials i
això és un fracàs.
Sobre la plantilla entèn que en la que ha confeccionat el Sr. Secretrari apareix
en la Llar d’Infants com a zeladora la persona que va estar contractada com a
cuinera.
Considera que s’ha de fer una borsa en la Llar d’Infants, doncs es tracta d’una
administració a la què tots hi puguéssim accedir.
Pel que fa a l’urbanisme, el Sr. Xavier Guerra està treballant des del 2007 i fa
projectes i no apareix en la plantilla. Per tant, o s’inclou en la plantilla o es liciten
els projectes.
Pel que fa a l’escola hi treballa com a conserge qui és cap de la Brigada, que té
una categoria diferent.
Pel que fa al Patronat d’Esports, ara apareix la plaça de coordinador que ocupava
el Sr. Mascarilla i no se sap si era amb indemnització o sense.
Pel que fa a l’interventor entèn que és una contractació il·legal i que, per tant, no
és objectiva la seva actuació.
Pregunta com es cobriran ells lloc dels dos darrers auxiliars administratius
jubilats recentment.

El Sr. Alcalde informa a la regidora que ha cobert 8 minuts, excedint-se els 5 que
li corresponien i, pert tant, dóna la paraula a la regidora d’Hisenda.
La regidora d’Hisenda fa constar que s’han invertit 1.000€ en la biblioteca, en
coordinació amb la Diputació.
Per acabar, comenta el Sr. Alcalde que s’han reunit amb tres grup de l’oposició
per pactar sobre aquest continguts i assenyala que, fruit d’aquestes reunions, el
PP ha proposat una esmena, consistint en incrementar 30.000€ en manteniment
de camins, proposant que a canvi s’abstindria en la votació d’aquest punt.
Destaca també, que s’ha volgut pactar amb quatre grups entre els quals està el
PSC i que no es veu la possibilitat de fer-ho amb els grups d’ERC i Almacelles
Lliure pel seu tarannà, la manca de disposició al diàleg o les denúncies que es
fan des d’aquests grups. Malgrat això, fa constar el Sr. Alcalde que ja se’ls atèn
degudament en els Plens on poden exposar el que considerin adient.
El Sr. Alcalde adverteix a la portaveu d’ALL que no la pensa rebre, ja que el seu
temps prefereix dedicar-lo a les persones educades que no injurien.
Assenyala al portaveu d’ERC que se l’ha convidat en dues ocasions a participar.
Vol el Sr. Alcalde que consti en l’acta que hem doblat el temps permès per a
parlar en les intervencions.
Sobre la revista del Vilot el Sr. Alcalde contesta a la regidora d’ALL que si ella no
surt és perquè no va a cap acte institucional.
Sobre el que ha dit la regidora d’ALL que el preu dels nínxols d’Almacelles costen
el mateix que els de Sabadell, entèn el Sr. Alcalde que serà perquè el preu del
ciment i del marbre és igual a tot arreu.
Destaca que els pressupostos són un instrument polític i que ara es posaran a
exposició pública durant 15 dies, a més a més de les 48 hores reglamentàries.
Si hi ha alguna errada de forma es rectificarà.
Assenyala que, si bé es demana més inversió, en canvi es vol també que no ens
endeutem o que no s’incrementi la pressió fiscal, tot el qual fa que no es pugui
disposar de més diners dels que hi ha.
Fa constar que, a més a més de les actuacions que s’han fet a la població, s’ha
baixat l’endeutament al 56%, és a dir que ha quedat reduit a la meitat del què hi
havia quan va entrar a governar.

Assenyala que s’han millorat moltes instal·lacions municipals i se’n continuen
fent d’altres com són les de l’aigua calenta i la calefacció de la zona esportiva.
Sobre els 100.000 € en defensa jurídica, si cal fer una relació de llocs de treball
cal pagar a un advocat i destaca que si es presenten querelles cal preveure
diners per a la defensa de l’Ajuntament.
Sobre el camins manifesta que s’intentarà arribar als 80.000€, i esmenta la
important obra que es fa en el Camí de la Llegua Eixuta, amb subvenció de la
Diputació, i que rondarà un import de 80.000 euros més.
Finalment posa en coneixement dels reunits que estem ja en situació d’equilibri
pressupostari, que s’ha invertit 400.000 € en polítiques socials; que s’han
obtingut subvencions per import de 120.000€ en 2016.
Sotmesa la proposta a votació s’obtingué el següent resultat: votaren a favor els
7 regidors de CiU; en contra els 4 regidors del PSC, ALL i ERC; i s’abstingué de
votar el regidor del PP.

5.- Moció que presenta el grup municipal d’ERC a favor
de l’acollida immediata a Catalunya de persones
refugiades i migrants
Es dóna lectura pel regidor d’ERC la següent moció:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part
de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la
Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el
Govern de la Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR
que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a persones
refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida
de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la falta de
voluntat de cooperació per part de l’Estat.
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades
que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball
conjunt entre les organitzacions no governamentals i el Departament de Treball,
Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades amb
diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a

Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat
que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre país. La
pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre de persones
refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes com l’extensió
de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o
l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades espanyoles,
interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no
transferirà a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons
Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves
administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del
poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 14
sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i
immigració.
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern
a treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment
dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la
Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del
SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives
d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres.
Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a
Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en la
mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla
Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha
estat evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de
Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars
d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots
els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions,
coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En
el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació dels ens locals
continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des de la proximitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament
d’Almacelles proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de
les competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les
efectives.

Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi
i garantir la seva col·laboració.
Tercer. Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les
persones refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin
ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa
nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament
de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les persones refugiades.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats
municipalistes i al govern de l’Estat.
Almacelles, 27 de Febrer de 2017”
En la fase de deliberació el portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs,
considera que es tracta de qüestions que són competència de l’Estat central i no
del municipis.
La regidora de Benestar Social, Sra. Montse Arnó, fa constar que el seu grup
votarà de forma lliure en aquesta qüestió, entenent que s’hauria pogut pactar.
Destaca que es va posar un local a disposició dels refugiats i que s’estan portant
a termes programes per a la integració dels nens i nenes nouvinguts.
El portaveu d’ERC considera que encara que siguin qüestions de l’Estat, també
cal que s’hi doni suport des dels ajuntaments.
Considera que si algú hagués volgut pactar els podia haver trucat com es fa a la
Diputació.
Sotmesa a votació la moció, aquesta és votada a favor pels 2 regidors d’ERC, el
portaveu del PSC i la portaveu d’ALL. Votaren en contra la Sra. Vanesa Olivart,
la Sra. Montse Noró, el Sr. Josep Gòdia i el Sr. José Antonio Conte. S’abtingué
de votar el portaveu del PP, el Sr. Alcalde i la Sra. Montse Arnó. En segona
votació, per tal de desfer l’empat el Sr. Alcalde va votar en contra.

6.- Moció que presenta el grup municipal d’ERC a favor
de la sobirania energètica

Es dóna lectura a la següent moció per part del portaveu d’ERC, el qual
manifesta que també es va presentar a la Diputació de Lleida i va resultar
aprovada:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
“Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat
espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres
de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat,
per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més
elevat que al gener de 2016.
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost
de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la
cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima,
doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no
es basa en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat
fins ara per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant
en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies.
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una
política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la
cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el
document de treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the
Internal Energy Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per
la ciutadania a Europa.
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic
oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions.
Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a
tota la ciutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir
la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva dependència
energètica i les ineficiències econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en
comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model
beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna
preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a
l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un
cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a les
polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les energies
renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull

la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures
tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de
decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles
energèticament.
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix
en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari,
sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema
basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo
social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors
dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa
energètica han comportat un esforç per part de les administracions locals que
han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts.
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més
vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica. Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans
d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució.
En aquells casos en què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments
poden iniciar un procés sancionador contra les empreses subministradores que
fan talls de llum indeguts i que incompleixin el protocol de garantia de
subministrament a persones o famílies vulnerables, tal com ja està fent
l’Ajuntament de Sabadell.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d
‘Almacelles proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés
constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100%
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de
consumidora, també productora i distribuïdora.
Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que
tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable.

Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi
energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i
fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer
la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o
ICIO en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes
d’aprofitament d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de
circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.
Sisè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social
i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.
Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o
famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer
l’Ajuntament de Sabadell.
Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes”.
El portaveu del PP demana si es pot votar punt per punt. El Sr. Alcalde es
manifesta en contra al no estar previst en el reglament.
El portaveu del PSC fa constar que no és la proposta de la Diputació, doncs ha
canviat el tema de la república catalana i proposa que si es manté la proposta de
la Diputació la votarà a favor. Acte seguit, el Sr. Alcalde entèn que si és cert que
no es tracta de la mateixa proposta que es va aprovar en la Diputació, considera
que es podria deixar pendent per aprovar-la en el proper Ple a celebrar durant el
mes de maig. El portaveu d’ERC retira la moció.

7.- Assumptes d’urgència
No se’n formulen.

8.- Precs i preguntes
Pren la paraula el portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, i pregunta si tenim un pla
de protecció civil actualitzat a la vila d’Almacelles.

Fa constar també que les escales que pugen a les escoles estan en molt mal
estat, amb el perill que això suposa per a l’alumnat.
Demana que es retallin les tanques vegetals o “setos” de l’entrada de la vila,
venint de Lleida, atès que priven de visibilitat als conductors.
Finalment demana que es retirin els baladres de l’accés al complex Betula Alba,
ja que tapen i obstaculitzen la visibilitat al donar el tomb.
El Sr. Alcalde contesta que el proper dilluns es repararan les escales de la zona
escolar. Respecte als baladres fa constar que es retallen periòdicament.
Pren la paraula el portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, preguntant quin
protocol se segueix respecte a l’assetjament esmentat en el Decret 33/2017.
Pregunta per què en l’Escola de Música encara hi ha una plaça vacant per a
cobrir.
Pregunta com és que s’han demanat signatures als pares de l’Escola de Música
i quina implicació han de tenir en aquest procés.
Pregunta quines mesures s’han pres per evitar més esllevissades en el turó de
l’Escola Antònia Simó.
Pregunta si es pensa arranjar la part de darrera del Col·legi Pitàgores, on ara
està el MAU. Contesta el Sr. Alcalde, pel que fa a aquest punt, que ara per ara
no hi ha cap previsió de fer res.
Demana una explicació sobre el tema del Click&Padel atès que encara que el
Sr. Alcalde entenia que tot estava bé, en el decrets 13 i 20 s’inicien expedient
per infracció urbanística.
Pregunta quina modificació s’ha fet en el pla parcial del Sector 6.
A la vista del Decret 31/17, on s’anul·la el nomenament de l’interventor, demana
que es faci Informe de Secretaria explicant si, per aquest motiu totes les
actuacions de l’interventor resten anul·lades.
Pregunta si es pensa fer alguna actuació de remodelació en l’antiga Residència
d’Avis.
Pregunta si s’està reformant ja la Plaça Fortuny.

Pregunta si el plantat d’arbres a l’entrada de la vila constitueix una inversió que
encara no està reflectida en el pressupost.
Sobre l’oferta verbal que en va fer l’Alcaldia de participar en les comissions
d’Urbanisme entèn el regidor del PSC que no procedeix assistir-hi, doncs
després de preguntar què es faria si ells proposaven alguna aportació, a un pla
parcial per exemple, se’ls va contestar que solament si agradava a l’Equip de
Govern s’acceptaria.
El Sr. Alcalde contesta que sempre hi ha la possibilitat que hi hagi consens a la
Comissió d’Urbanisme, encara que després en el Ple es pugui votar una altra
cosa.
Després, el portaveu del PSC fa constar que a les reunions per informar de
temes, si hem de mirar pel bé del poble, caldria convocar a tots els portaveus i
que vingui qui vulgui. Per tant, insisteix que ells no aniran a aquestes reunions si
no se’ls convida a tots.
Respecte al MAU vol fer constar que sempre van considerar que allí hi havia
d’anar la Llar d’Infants i a les sales de dalt el museu, que es podria traslladar més
tard si creixia la seva activitat.
Sobre l’aportació de 48.000€ al MAU considera que una part són per a pagar la
hipoteca de l’edifici de l’Arca, cosa que al seu entendre no s’hauria de barrejar.
Tot això -manifesta- no vol dir que no estiguin a favor de la cultura o dels artistes
locals, com s’ha volgut donar a entendre.
El Sr. Alcalde es reitera en que la Llar d’Infants en l’edifici del MAU no s’hi podia
ubicar per qüestió d’amidaments que estan fixats per reglament. Assenyala el Sr.
Alcalde que hi havia una subvenció de 240.000€ per a que fos allí on està ara.
Destaca també el Sr. Alcalde que tampoc es va convidar mai a ningú a les
comissions en el govern local anterior. Fa constar que es convida a la gent que
té una certa cordura i que no convidarà a la gent que calúmnia o injúria, doncs
està en el seu dret.
Sobre el tema dels arbres entèn que era una subvenció de la Diputació i, per
tant, és correcta l’actuació.
Respecte a la plaça Fortuny, fa constar que s’està fent l’aparcament de vehicles
en la part de dalt de la plaça.
Sobre la pregunta formulada respecta a la Residència d’Avis vella, fa constar que
de moment no hi ha cap projecte.

Sobre la modificació del Pla Parcial del Sector 6 li fa avinent que es troba en
exposició pública.
Respecte a les pistes de pàdel entèn que pel que sembla hi havia pendent alguna
fiança per aportat, encara que la llicència estava donada.
Acte seguit, pren la paraula la regidora d’Hisenda, fent constar que la nova
professora ha assumit una part més de les classes de la que ha cessat.
Respecte a la denúncia, posa en coneixement que s’ha iniciat un expedient
informatiu.
El Sr. Alcalde comenta que respecte al tema del turó, l’argila de sota s’ha mogut
i ha fet caure la pedra arenosa que hi ha per sobre.
Pren la paraula el portaveu d’ERC, qui prega que se suprimeixi el pal de la llum
del carrer Miguel de Cervantes, doncs no es pot passar per la vorera amb
cotxets.
Comenta que fa un temps se’l va nomenar per formar part del Museu i ningú no
li ha dit res més.
Fa constar que encara resten dues baixants més en el pavelló per solucionar el
tema del desguàs de les aigües pluvials, atès que quan plou s’inunda alguna sala
de la part posterior del pavelló. Manifesta que no entèn el que ha passat a les
pistes de pàdel doncs encara que hi ha hagut un Decret suspenent l’activitat, les
pistes han continuat funcionant.
Pregunta com esta la casa de davant del Cal Cemeli en la què hi ha tanques des
de fa temps.
Pregunta si hi ha un pla de camins redactat, doncs es pot presentar a la
Diputació.
Pregunta com està el contracte de la jardineria i si s’ha renovat.
Fa constar que sobre el que s’ha dit del canvi de vot en les comissions respecte
al Ple el seu grup mai ha fet cap canvi.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per contestar i manifesta que quan es parlava de
comissió a les que es convocava es referia a les comissions d’Urbanisme.
Sobre el contracte de jardineria amb Aspros fa constar que ha restat renovat
automàticament, ja que cap de les dues parts ho ha denunciat en el seu moment.

Fa constar que es vetlla pel tema dels camins a la Diputació.
Sobre el tema de la casa del davant del Cemeli, fa constar que hi ha un informe
sobre la taula del Secretari, si bé hi ha altres assumptes que també estan per
tramitar.
Pren la paraula la regidora d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, qui demana el
cessament de l’interventor per manca d’objectivitat, per la seva vinculació política
i atès que ara hi ha un Decret que resol la nul·litat del seu nomenament.
Sobre el tema del pàdel manifesta que no van tenir més remei que denunciar-ho
atès que no es donava la documentació demanada i entèn que era veritat el que
es denunciava, tal com ho van comprovar els Mossos.
Sobre el tema del sector 6 fa constar que hi ha una sentència dient que no es
legal i en canvi es continuen fent modificacions i gastant els diners públics.
Entèn que l’interventor ha de demanar ajuts per instància com ho fa tot el
personal, cosa que no és el que consta en l’acta de la Junta de Govern del dia
30 de desembre de 2015. El Sr Alcalde contesta dient que segons manifesta el
mateix interventor hi ha instància presentada.
Demana que es pengin totes les declaracions patrimonials que han omplert tots
el regidors, tal com es va dir en el Ple del mes de setembre de 2016.
Esmenta que a finals d’any la Secretaria va informar de la caducitat del conveni
de la grua i pregunta si se n’ha fet un de nou. El Sr. Alcalde contesta que està en
regla.
Sobre les ordenances fiscals fa constar que encara no estan totes penjades i no
solament les modificacions de cada any. El que seria legal és que estiguessin
publicades íntegrament.
Assenyala que ha vist noticies en el diari sobre l’IBI, i consta que a Alcarràs en 7
anys -tot i que la població ha augmentat en el 43%- ara es recapta un 71% més
que en el 2007.
En canvi, a Almacelles, tot i que la població s’ha incrementat un 10 % en el mateix
període, la recaptació d’IBI s’ha incrementat en un 127% més que en 2007. Tot
el qual suposa un fracàs del projecte de fer poble.
Pregunta quines empreses han prestat servei per a les obres del carrer del
Carme, a més a més d’Aqualia.

Continua demanant l’informe tècnic de la Diputació per conèixer els motius del
despreniment de roques que hi va haver al tossal de les Santes Creus, i
pregunta quines mesures es prendran.
Sobre els lloguers socials dels quals el Sr. Alcalde va dir que s’estava negociant
amb els bancs, pregunta si hi ha alguna cosa atès que un membre de la PAH li
va dir que no es gestionaven atès que suposaria un “efecto llamada” de gent que
no toca.
Diu que no pot anar als actes institucionals si no se la convida, doncs la carta de
la Festa de l’Aigua li va arribar el dia 7 de març.
Manifesta que no vol fotos en la revista del Vilot, sinó que hi puguin prendre part
doncs es paga amb els diners de tots els vilatans.
Arribats a aquest punt, el Sr. Alcalde fa constar que li concedeix a la regidora 2
minuts per acabar.
Fa constar que tots els regidors tenen el mateix dret a que se’ls escolti i a opinar
sobre la política de la vila.
Finalment, la regidora d’ALL, fa constar que considera que el sou de l’Alcaldia és
excessiu. A continuació, el Sr. alcalde li contesta dient que se li ha acabat el seu
torn, mentre continuen ambdós parlant al mateix temps, en un diàleg desordenat.
El Sr. Alcalde, finalment, fa constar que l’increment de la població ha passat de
5.000 a 7.000 i això no suposa un 10% com s’ha dit al parlar de l’IBI.
Esmenta també que en el Sector 6, en la sentència que no és ferma, es parla
dels costos d’urbanització. Pel que fa al tema de les pistes de pàdel entèn que
políticament es va actuar de forma correcta. Entèn que la llum que es va
consumir es va pagar, i a canvi es va donar servei a molta gent.
Per acabar, manifesta el Sr. Alcalde, que l’Ajuntament no té dades sobre els
pisos buits.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
18,50 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

El Vicesecretari

Vist-i-plau,
L’alcalde

