ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 11 DE
MARÇ DE 2014.- NÚMERO 1:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen 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’esborrany de l’acta de Ple, de data 18
de desembre de 2013
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia, corresponents a 2013 i els
primers de 2014, a fi d’assabentar als reunits.
2013:
142/13
143/13
144/13
145/13
146/13
147/13
148/13
149/13
150/13
151/13

Acordant canvi de sistema d’actuació gestió PA-07, passant de compensació a cooperació.
Concedint vacances Sr. José L. Albert Molins.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 18 de desembre de 2013.
Convocant Ple dia 18 de desembre de 2013.
Autoritzant dies personals Secretari.
Aprovant exp. modific. Pressupost 08/13 de generació de crèdit.
Concedint vacances personal Brigada.
Adjudicant def. licitació submnistrament menjar càtering Llar d’Infants empresa Comertel, SA.
Autoritzant baixa gual garatge situat al C/ de Joan Maragall, 27, bxs.
Autoritzant baixa gual garatge situat al C/ de Sant Roc, 93, bxs.

2014:
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
15/14
16/14
17/14
18/14

Aprovant el Pla de Seguretat del contracte d’obres nova Residència d’Avis.
Aprovant inicialment Pla Parcial amb informe sostenibilitat ambiental sector 5.
Aprovant inicialment projecte d’urbanització obres bàsiques sector 11.
Incorporant d’ofici a l’exp. informe d’enginyers danys causats immoble C/ St. Francesc, 18.
Aprovant def. canvi de sistema d’actuació gestió poligon d’actuació PA-07.
Aprovant def. reparcel·lació del sector 11 segons document tècnic Costa-Portolés, SL.
Aprovant inicialment projecte d’urbanització sector PA-07.
Concedint tarja d’aparcament indiv. titular no conductor Sr. Joan Molet Fauria.
Declarar màxima urgència ampliació contracte Sra. Susana Martínez Roset (Llar d’Infants).
Aprovant padró IMVTM per a l’exercici de 2014 per un import de 437.763,50 euros.
Seleccionant treballadors del SOC per al programa de col·laboració social.
Ordenant Sr. Xavier Vidal Turmo paralització obres que no respecten llicència concedida.
Ordenar preventivament germanes Novellón-Estarán paralització obres instal·lació reg.
Concertant una pòlissa de tresoreria per un import de 200.000 euros.
Autoritzant a l’empresa Transportes Manuel Palacios y Cia., SL a fer ús excepcional pas camions.
Sol·licitant subvenció al Dep. d’Empresa i Ocupació segons ordre EMO 339/2013.
Aprovant la concertació d’una pòlissa de Tresoreria amb el Banc de Santander per 200.000 €.
Aprovant exp. de contractació i exp. d’adjudicació del servei de neteja del C.C. Casa Clara.

3.- Substitució del punt de l’Ordre del Dia, referent a la
moció que presenta l’Equip de Govern a favor de
l’acord del CGLC en defensa de l’autonomia local:
El secretari dóna compte, per disposició de l’Alcaldia, que la proposta repartida
als regidors ha de substituir-se per la que a continuació es transcriurà, ja que

aquella era –segons el model de l’acord- la que adoptà la Diputació, mentre
que aquesta és la que fa tramesa el Consell de Governs Locals de Catalunya
als ajuntaments, a fi de poder interposar el recurs.
Acte seguit, doncs, es dóna compte de la següent proposta:

“Aprovació de la formalització del conflicte en defensa
de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències
exclusives en matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat
reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC).
La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia
Local ni tampoc l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE),
eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant
mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica.
Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia
constitucional de l'autonomia local:
 El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la
garantia constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles
137 i 140 de la Constitució.
 La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls
d'oportunitat amb vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia
local.
 Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local.
Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i
per al bon funcionament de l’administració local, ja que:
 posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i,
concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyantlos
de la ciutadania.



no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la
seva gestió s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de
l’Estat, essent aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la
despesa pública que realitza.

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els
grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX, forjant un model de
convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de
vida.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que
allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també
allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de
proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Fonaments de dret
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia
local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol∙licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, l’Equip de Govern proposa al Ple de la corporació que adopti
els següents ACORDS:
PRIMER. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON. A tal efecte, sol∙licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER. Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de
tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i
expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com
en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura,
col. Núm. 1040 de l’Il∙lustre Col∙legi de Procuradors de Madrid per tal que, en
nom i representació de l’Ajuntament d’Almacelles, de forma solidària i indistinta
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27
de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguintlo per tots
els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que el seu
grup té una altra versió que tractarà de sintetitzar. En aquest sentit, considera
que la llei estableix els següents principis:
.- En primer lloc, intenta que no es dupliquin les competències i que, d’altra
banda, no estiguin mancades de finançament.
.- Respecte a l’endeutament, tracta de reduir-lo i no incrementar-lo, si bé cal
reconéixer que el mateix Estat ha hagut de fer front a les dificultats de
pagament de la resta d’administracions, facilitant-los que puguin abonar els
seus deutes.
.- Ha fixat noves competències per a les diputacions, si bé cal que els
ajuntaments les hi deleguin.
.- Es parla també que l’Estat pot delegar competències a les CCAA, si bé
exigeix que es faci la determinació dels recursos que es transmeten.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-FPM i els 2 vots en contra dels regidors
del PPC.

4.- Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
i sobre la disminució de la contaminació
Es dóna compte de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atès que el ple de 23 de gener de 2013 va acordar l’adhessió al Pacte
d’Alcaldes, dient en la proposta:
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes
ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi
adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions
de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les
fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament d’Almacelles té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament
global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com
el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.”
Atès que en el ple de data 23 de gener de 3013 l’Ajuntament d’Almacelles va
acordar fer seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el

compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts
d’energies renovables.
Atès que un altre dels acords va ser que es comprometia a elaborar un Pla
d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data
d’Adhesió al Pacte, cosa que ja s’ha fet segons document rebut que ara se
sotmet a l’aprovació.
És per això que es proposa:
Primer.- Aprovar el Projecte de Pla d’Accció per a l’Energia Sostenible de data
gener de 2014, redactat per Ecostudi Sima SLP, enregistrat d’entrada el 28 de
gener de 2014.
Segon.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia
de la Unió Europea (en els termes del model establert) i al President de la
Diputació de Lleida”.

5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 9/2014, de 31 de
gener, per tal de declarar la urgència de l’ampliació de
la contractació laboral per substitució d’una baixa a la
Llar d’Infants Vensi
Es proposa als reunits ratificar el següent decret de l’Alcaldia, fet que després
de la fase de deliberació es ratifica de manera unànim:
“JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord
amb les facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el
següent Decret d’Alcaldia:
A la vista de la comunicació per part d’Activa Mutua 2008 de reconeixement del
dret a la prestació econòmica de risc durant l’embaràs a partir del 18/01/2014, a
favor de la treballadora ESTIBALIZ LASHERAS CASAS.
A la vista de l’informe de la Sra. Anna Gragera, directora de la Llar d’Infants, de
20 de gener de 2014, de la necessitat de cobrir la baixa d’aquesta treballadora,
atès que aquesta treballadora és necessària per atendre els nens que es
queden a la tarda.

Atès que la Sra. SUSANA MARTÍNEZ ROSET està contractada amb caràcter
indefinit i amb una jornada de treball de 20 hores setmanals, i desenvolupant
tasques d’educadora a la llar d’infants.
Vist l’informe de secretaria de data 31 de gener de 2014, que veu possible
l’ampliació de la jornada prèvia declaració de màxima urgència, que caldrà
ratificar al proper ple municipal.
Vistos els articles 286 i 291 de la Llei Municipal Catalana i l’article 21.dos de la
llei de pressupostos de l’Estat de 2014.
RESOLC:
PRIMER: Declarar la màxima urgència l’ampliació de la contractació que es
dirà a continuació, atès que el servei és inajornable i es considera de caràcter
prioritari.
SEGON: Augmentar la jornada de treball de la Sra. SUSANA MARTÍNEZ
ROSET fins al 100% de la jornada, a partir del 4 de febrer de 2014 i fins que
s’incorpori la treballadora ESTIBALIZ LASHERAS CASAS, educadora de la llar
d’infants.
TERCER: Comunicar aquest acord a la Gestoria Cebollero, a Intervenció, a la
directora del centre i a la Sra. Susana Martínez”.

6.- Alta en l’inventari i immatriculació en el Registre de
la Propietat d’una finca situada a la partida de la Bassa
de la Gralla (inclosa en el circuit de la Mina)
Es dóna compte del següent informe de lletrat de, data 11 de febrer de 2014,
proposant el següent acord:
“INFORME:
Que emet el lletrat Sr. Juan Baldrich Caballé, col·legiat núm. 228 del Col·legi de
Lleida, sobre la proposta d’immatriculació de la parcel·la 104 del polígon 5 del
Cadastre de Rústica, titular cadastral l’Ajuntament d’Almacelles.
En el cas que ens ocupa la finca no està immatriculada al Registre de la
Propietat ni tampoc consta a l’inventari municipal.
Es desconeix amb exactitud el títol i la data de la seva adquisició.

“Proposta d’alta d’inventari i immatriculació en el Registre de la Propietat
d’una finca situada a la partida Bassa La Gralla
“D’acord amb el disposat per la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril); i del Reglament del Patrimoni de Béns
Locals (Decret 336/1988) els immobles propietat de l’Ajuntament, entre altres,
han de causar alta a l’Inventari Municipal de Béns.
Entre els immobles propietat de l’Ajuntament es troba inscrita al Registre Públic
del Cadastre de Rústega a títol de propietari la parcel·la següent:
POLIGON
5

PARCEL·LA
104

Les disposicions abans esmentades obliguen a què els immobles es registrin a
l’Inventari Municipal de Béns i que siguin també inscrits al Registre de la
Propietat.
En el cas que ens ocupa l’immoble no està inscrit al Registre de la Propietat.
Per tant, cal procedir a la seva immatriculació amb els requisits exigits per la
Llei i Reglament Hipotecari com també els previstos a la Llei 13/1996 de 30 de
desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’ordre social en el seu
article 53 apartat 7è.
Per l’exposat es proposa al Ple el següent:
Que s’acordi causar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns l’expressada finca
amb la descripció i característiques que consten a continuació i que seran
objecte, posteriorment, de certificació per part del Secretari de l’Ajuntament.
FINCA NÚM. 1:
RÚSTEGA: Peça de terra, improductiu de superfície dos hectàrees, vuitanta
vuit àrees i vuitanta centiarees (2,8880 Has.), al terme municipal d'Almacelles,
partida Bassa La Gralla que fita al Nord amb la Sra. Montserrat Maria Bagà
Torregitart (parcel·la 93), amb el Sr. Ramon Tersa Pujol (parcel·la 103), i amb
la Sra. Florentina Villacampa Garces (parcel·la 105); a l’Est amb el Sr. Antonio
Colom Arnò (parcel·la 108) i el Sr. Francisco Barroso Garcia (parcel·la 109); al
Sud amb el camí municipal de l’Ajuntament (parcel·la 9033) i a l’Oest
mitjançant una sèquia de la comunitat de Regants d’Almacelles, amb la Sra.
Rosa Giribet Pascual (parcel·la 91).
Cadastre: Polígon 5 parcel·la 104
Referència Cadastral : 25019A005001040000ZM”

Els reunits aproven l’informe i proposta per unanimitat.

7.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa aprovar la urgència dels següents
assumptes segons la següent ordre del Dia:
U.1.- Modificació del Reglament del Servei Municipal d’Abastiment d’Aigua al
municipi d’Almacelles, per l’aplicació de bonificacions en els casos de fuita i
frau.
U.2.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27: Taxa pel subministrament
d’aigua, gas, electricitat, per l’aplicació de bonificacions en els casos de fuita.
U.3.- Moció de l’Equip de Govern contra la reforma de la Llei Orgànica 2/2010
de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs.
U.4.- Modificació del pressupost de la Corporació número 02/2014, referent a la
modificació de crèdit del pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit.
U.5.- Aprovació del text refós de la Modificació Puntual del POUM en els
sectors SUND 25 i 26.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considera que seria
millor votar la inclusió per urgència de cada assumpte per separat. L’alcalde
proposa que s’acordi la urgència de tots els assumptes esmentats. En la fase
de votació, els reunits aproven la inclusió de tots els assumptes per urgència a
excepció dels dos vots dels regidors del PPC.

U.1.- Modificació del Reglament del Servei Municipal
d’Abastiment d’Aigua al municipi d’Almacelles, per
l’aplicació de bonificacions en els casos de fuita i frau
Es dóna compte de la següent proposta:
“A la vista del document presentat per Aqualia, de data 20 de febrer, amb
registre d’entrada 555/14, que té la concessió del subministrament d’aigua a
Almacelles, sobre un model de normativa d’aplicació en els casos de fuita i
frau, per incloure’l al reglament municipal d’aigües.

A la vista de l’informe de n’Elisabet Purroy, de data 18 de desembre de 2014,
informant que és important modificar el Reglament del Servei Municipal
d’abastiment d’aigua al municipi d’Almacelles per incloure la normativa
d’aplicació de la bonificació per fuita, ja que pot suposar una rebaixa important
de la factura dels clients en els casos que hi hagi hagut fuites fortuïtes i
demostrables.
Atès l’informe de l’interventor sobre les bonificacions proposades i la seva
incidència sobre l’ordenança reguladora.
Vist l’informe de Secretaria i el que disposa el Decreto 179/1995, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de
los entes locales en els articles 159 i següents al dir:
“(...) 1. La creación de un servicio se instrumentará mediante una memoria
justificativa, un proyecto de establecimiento y un reglamento que establezca el
régimen jurídico de la prestación del servicio”.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Servei municipal
d’abastiment d’aigua al municipi d’Almacelles, publicat en el BOP núm. 140 de
data 19 de novembre de 1994, segons la proposta de la tècnica de medi
ambient en els següents punts:
A. Afegir a l’article 16è del Capitol X: Faltes i sancions els següents punts
que també es consideren faltes greus:
9a.- Que el consum d’aigua es realitzi per qui no és el titular del contracte.
10a.- Que el consum d’aigua es realitzi sense haver subscrit el corresponent
contracte.
11a.- Que el consum d’aigua es produeixi per un nombre d’usuaris diferent al
que figura al contracte.
12a.- Que s’hagi produït per qualsevol mitjà una manipulació del comptador o
de qualsevol dels elements que el conformin (precintes, claus de pas, etc.).
13a.- Que es realitzin derivacions de cabal abans de l’aparell comptador.
14a.- Que es duguin a terme manipulacions del comptador o de qualsevol dels
elements que el conformin (precintes, claus de pas, etc.).
15a.- En el supòsit que el subministrament hagi estat tallat per impagament o
baixa, que permetin reposar el subministrament.
16a.- Que l’abonat estableixi o permeti establir derivacions en la seva
instal·lació, per al subministrament d’aigua a altres locals, habitatges o
immobles diferents vinculats al subministrament contractat
B. Afegir un Capítol XIII. Regulació de fuites:

Article 20: Supòsits per l’aplicació de la bonificació per fuita.
L’entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que reuneixin els
supòsits i condicions detallats en els següents articles, una bonificació en el
preu de l’aigua, en base als càlculs també determinats en aquesta ordenança.
Es consideren casos de fuita susceptibles d’aplicar la corresponent bonificació
en el preu de la tarifa d’aigua els casos següents:
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de
l’usuari de l’aigua.
b) Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat
subministradora la documentació justificativa de la reparació/subsanació de la
fuita.
L'abonat haurà d'acreditar que ha existit aquesta fuita, mitjançant la presentació
factura de reparació de la fuita, degudament segellada per un instal·lador
autoritzat pel Ministeri d'Indústria.
En cas d’haver reparat la fuita amb mitjans propis, s’haurà d’acreditar la
reparació amb fotografies i els tiquets de compra dels materials utilitzats.
Quan es detecti una fuita l’usuari haurà d’avisar el concessionari del servei
d’aigua per constatar la realitat de la fuita i informar-ho.
El personal tècnic del Servei d’Aigües, es reserva el dret de comprovar in-situ la
reparació efectuada.
Article 21. Condicions per a l’aplicació de la bonificació per fuita.
a) Només es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix client i
cada 5 anys.
b) L’excés de consum ha de suposar un increment del 100% sobre el volum
màxim dels consums produïts en els darrers dos anys, comptadors a partir de
la data que s’acredita la fuita. I alhora suposar una mitja de consum igual o
superior a 18 m3 mensuals per cada usuari del contracte.
c) En el cas de comptadors generals amb comptadors divisionaris, s’aplicarà
aquesta normativa considerant el comptador general pare, com si es tractés
d’un comptador únic per a tota la comunitat.
Article 22. Càlcul de la bonificació per fuita.
La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per
motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera:

- Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels
consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en
què s’acredita la fuita.
- Per aquest consum s’aplicaran els blocs de consum corresponents a la tarifa
de l’aigua vigents en el període de consum de la factura en que s’acredita la
fuita.
- Per al volum en excés, resultat de la diferència entre el consum estimat i el
real, s’aplicarà el preu del primer bloc de la tarifa vigent en el període de
consum de la factura en que s’acredita la fuita.
En els blocs de repercussió del Cànon d'aigua es facturarà tal i com preveu la
Normativa de l’Agència Catalana de l’Aigua a tal efecte.
Article 23. Pagament de la factura resultant d’aplicar els casos de fuita:
La factura de l’aigua resultant d’aplicar el càlcul de la fuita serà liquidada pel
client en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de la seva presentació
per part de l’empresa subministradora.
Segon: Deixar sense efecte la proposta d’aqualia pel que fa a la fixació de
sancions per frau, per part de la concesionària, ates que no respecta la
normativa en matèria sancionadora que es competència de la entitat local.
Tercer: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies. a fi
que es puguin presentar al·legacions al Reglament modificat.
Quart: Notificar aquest acord a Aquàlia.
Cinquè: Que s’aprovi definitivament per decret de l’Alcaldia si se certifica la
manca d’al·legacions”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PPC i IPA-FPM, i les 2 abstencions dels regidors del
PSC.

U.2.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27: Taxa
pel subministrament d’aigua, gas, electricitat, per
l’aplicació de bonificacions en els casos de fuita
Es dóna compte de la següent proposta:
“A la vista de la providència d’alcaldia de data 18 de febrer de 2014.

A la vista de l’informe de secretaria de data 20 de febrer de 2014.
A la vista del document presentat per Aqualia de data 20 de febrer amb registre
d’entrada 555/14, que te la concessió del subministrament d’aigua a
Almacelles, sobre un model de normativa d’aplicació en els casos de fuita i
frau, per incloure’l al reglament municipal d’aigües.
Atès que es considera que per tal de poder aplicar bonificacions en la tarifa de
l’aigua ens els casos de fuites fortuïtes s’ha de modificar l’ordenança fiscal
núm. 27.
Vist l’informe de l’interventor de data 4 de març de 2014, es proposa:
Primer: La modificació l’ordenança fiscal núm. 27 en els següents articles:
A l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 27 s’han d’afegir els punts 3, 4, 5 i 6
quedant de la següent manera:
3. Malgrat allò disposat en l’apartat 1 es podran aplicar bonificacions en la tarifa
de l’aigua en els casos de fuita que reuneixin els supòsits i condicions detallats
en els següents punts, una bonificació en el preu de l’aigua, en base als càlculs
també determinats en aquesta ordenança.
Es consideren casos de fuita susceptibles d’aplicar la corresponent bonificació
en el preu de la tarifa d’aigua els casos següents:
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència
de l’usuari de l’aigua.
b) Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’ incident aportant a l’entitat
subministradora la documentació justificativa de la reparació /
subsanació de la fuita.
L'abonat haurà d'acreditar que ha existit aquesta fuita, mitjançant la
presentació de factura de reparació de la fuita, degudament segellada per un
instal·lador autoritzat pel Ministeri d'Indústria.
En cas d’haver reparat la fuita amb mitjans propis, s’haurà d’acreditar la
reparació amb fotografies i els tiquets de compra dels materials utilitzats.
Quan es detecti una fuita l’usuari haurà d’avisar el concessionari del servei
d’aigua per constatar la realitat de la fuita i informar-ho.
El personal tècnic del Servei d’Aigües, es reserva el dret de comprovar in-situ
la reparació efectuada.

4.- Condicions per a l’aplicació de la bonificació per fuita:
a) Només es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix
client i cada 5 anys.
b) L’excés de consum ha de suposar un increment del 100% sobre el
volum màxim dels consums produïts en els darrers dos anys,
comptadors a partir de la data que s’acredita la fuita. I alhora suposar
una mitja de consum igual o superior a 18 m3 mensuals per cada usuari
del contracte.
c) En el cas de comptadors generals amb comptadors divisionaris,
s’aplicarà aquesta normativa considerant el comptador general pare,
com si es tractés d’un comptador únic per a tota la comunitat.
5.- Càlcul de la bonificació per fuita:
La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per
motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera:
- Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum
màxim dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors a
partir de la data en que s’acredita la fuita.
- Per aquest consum s’aplicaran els blocs de consum corresponents a la
tarifa de l’aigua vigents en el període de consum de la factura en que
s’acredita la fuita.
- Per al volum en excés, resultat de la diferència entre el consum estimat
i el real, s’aplicarà el preu del primer bloc de la tarifa vigent en el període
de consum de la factura en que s’acredita la fuita.
En els blocs de repercussió del Cànon d'aigua es facturarà tal i com preveu la
Normativa de l’Agència Catalana de l’Aigua a tal efecte.
6.- Pagament de la factura resultant d’aplicar els casos de fuita:
La factura de l’aigua resultant d’aplicar el càlcul de la fuita serà liquidada pel
client en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de la seva
presentació per part de l’empresa subministradora.
Segon: Caldrà exposar al públic l’expedient, pel termini de 30 dies, a fi que es
pugin presentar les al·legacions adients, restant aprovat definitivament si se
certifica la manca d’al·legacions”.

En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PPC i IPA-FPM, i les 2 abstencions dels regidors del
PSC.

U.3.- Moció de l’Equip de Govern contra la reforma de
la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i
de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que el dia 20 de desembre de 2013, el consell de Ministres i en el seu cas
el Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Sr. Alberto Ruiz Gallardon va
presentar el projecte de Llei Orgànica 2/ 2010 de Salut Sexual i Reproductiva i
de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE).
Atès que l’anterior normativa la Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de
la Interrupció Voluntària de l’Embaràs permetia la interrupció voluntària sense
causa justificada fins a la 14a setmana de gestació, la qual cosa suposava i
garantia el dret de les dones a tenir el control i a decidir lliurement i
responsablement sobre la seu propi cos. A més de poder decidir sobre la salut
sexual i reproductiva, alhora que també sobre la maternitat i la interrupció
voluntària de l’embaràs, lliures de cap pressió, discriminació i violència. Era una
llei de terminis que comportava moltes garanties cap al “nasciturus”.
Cal tenir en compte que amb la Llei actual el nombre d’avortaments han
disminuït ja que en l’any 2010 es van produir a l’Estat Espanyol 113.031
interrupcions de l’embaràs i l’any 2012 hi van haver 112. 390. Per tant és
rotundament fals que el canvi dels supòsits pels terminis comportés l’augment
dels casos d’avortament.
Atès que aquest avantprojecte de Llei de l’avortament ha provocat la
indignació de milers de ciutadans de tot l’Estat Espanyol, també a Catalunya i a
les nostres comarques de Lleida, davant les polítiques antisocials del Govern
Espanyol que pretenen aplicar de manera involucionista i regressiva escoltant
el que dicta la Conferència Episcopal que a les possibles víctimes d’aquesta
nova llei, les dones. Si acceptem la nova normativa, interrompre l’embaràs
deixarà de ser un exercici de llibertat de la dona i tornarà a ser un delicte
penalitzat en segons quins supòsits. Està en joc la dignitat de la dona, en una
decisió que de per si ja és prou difícil i cal que els poders públics aportin
garanties suficients per tal que el procés sigui el menys agressiu possible.

La normativa comporta una intromissió en la vida privada de les dones i una
humiliació i degradació del seu gènere ja que tornen a ser sospitoses de no
tenir suficient capacitat intel·lectual per decidir per elles mateixes i estar
sotmeses a un judici aliè.
Així la presència de malformacions fetals no serà un motiu d’interrupció de
l’embaràs i la nova normativa restringeix dràsticament la possibilitat d’avortar
passades les 14 setmanes i molt més les 22 setmanes.
Per tant es pot afirmar que aquesta Llei suposa un pas enrere en les
polítiques de prevenció i promoció integral de la salut sexual. La informació i
l’educació son la millor garantia de l’èxit per prevenció de l’embaràs no desitjat.
Cal recordar que la majoria dels grups polítics del Parlament Europeu han
reclamat la retirada de l’avantprojecte de Llei de l’avortament ja que no hi ha en
cap cas una demanda de la ciutadania que justifiqui, ara, questa nova regulació
tant arcaica i retrograda.
Per tot l’exposat més amunt, l’Equip de Govern proposa al Ple de la Corporació
l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu rebuig a la reforma de la
Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de
l’embaràs.
Segon.- L’Ajuntament d’Almacelles demana al Ministeri de Justícia la retirada
de l’avantprojecte de Llei de l’avortament per regressionista i involucionista
contra les llibertats de les dones alhora de decidir sobre la seva salut sexual.
Tercer - L’Ajuntament d’Almacelles donarà compte d’aquests acords, al Govern
de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, i als grups polítics amb
representació parlamentària al Parlament de Catalunya”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-FPM, 1 vot en contra del regidor del PPC Sr.
Francisco González i 1 abstenció de la regidora del PPC Sra. Judith Baltasar.

U.4.- Modificació del pressupost de la Corporació
número 02/2014, referent a la modificació de crèdit del

pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i majors ingressos,
del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-61904

Urb. C/Anselm Clavé i Sant Jaume

10.000,00 €

15500-21000

Manteniment Infraestructura

40.000,00 €

33700-11000

Personal Laboral Eventual

3.000,00 €

33700-16000

Seguretat Social

1.000,00 €

33700-62300

Maquinària, Instal·lacions Tècniques i Utillatge

10.000,00 €

45400-61900

Inversió Reposició Infraestructures

100.000,00 €

Total altes crèdits :

164.000,00 €

Finançament que es proposa:
1) Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent :
Partida
42000

Nom
Participació en els Tributs de l’Estat

Total Majors Ingressos:

Import
54.000,00 €

54.000,00 €

2) Romanent Líquid de Tresoreria :
Partida
87000

Nom
Romanent Líquid de Tresoreria

Total Romanent Líquid Tresoreria:

Import
110.000,00 €

110.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38
del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici
següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de suplement de crèdit. El finançament es pot realitzar a
càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus
pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article
3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2014 per import
de 164.000,00 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost de la corporació i romanent líquid de
tresoreria.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC, IPAFPM.

U.5.- Aprovació del text refós de la Modificació Puntual
del POUM en els sectors del SUND 25 i 26
A proposta del Sr. Alcalde, el secretari sotmet a l’aprovació el document del
Text Refós de la Modificació Puntual del POUM en els sectors SUND 25 i 26,
de data 11 de març de 2014, redactat per l’arquitecte Xavier Guerra López, i
que ha estat redactat per donar compliment a l’acord dels SSTT d’Urbanisme,
de data 17 d’octubre de 2013.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC, IPAFPM.

8.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, demana al Sr. Alcalde
que rectifiqui les seves manifestacions difoses en diferents mitjans de
comunicació del grup Segre, ja que quan va parlar de les manifestacions que
va fer el nostre grup respecte a les actuacions que calia fer per combatre els
robatoris, el Sr. Alcalde va dir que no l’importaria que la Guàrdia Civil actués,
quan en realitat ell va votar en contra de la nostra moció per tal que aquest cos
de seguretat pugués actuar.

El mateix regidor també demana que l’alcalde rectifiqui en les seves
manifestacions al dir que el PP havia votat en contra d’augmentar la plantilla de
la Policia Local, ja que mai s’ha plantejat una moció sobre aquest tema en
concret.
Respecte a les manifestacion de l’Alcaldia que s’han reflectit a la revista Lo
Vilot, el regidor portaveu del PPC fa constar que no és cert que el seu grup
estigui en contra de l’existència dels jutjats de Pau, ja que no s’ha parlat mai
dels Jutjats de Pau explícitament. Per tant, prega al Sr. Alcalde que no posi en
la seva boca coses que ell mai ha dit.
El Sr. Alcalde contesta dient que la seguretat ciutadana depèn del Parlament de
Catalunya i, per tant, no ens pertany opinar en aquest àmbit sobre la
conveniència o no de que hi hagi Guàrdia Civil.
Respecte a l’increment dels llocs de treball de la Policia Local, el Sr. Alcalde
replica al portaveu del PPC dient-li que li va explicar en el Ple que la plantilla
era un annex més del Pressupost i, per tant, si el seu grup va votar en contra
d’aquest Pressupost, d’alguna manera també va votar en contra de les
previsions de l’increment de la plantilla, en aquest cas, de nous agents de la
Policia Local.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, contesta que no és certa
aquesta afirmació, ja que es pot votar en contra del Pressupost per molts altres
motius. Rebla en el sentit que ell mai ha dit que estigués en contra de
l’increment de la plantilla de nous agents de la Policia Local.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que arran
dels darrers robatoris cal que es demani major nombre d’actuacions i més
presència dels Mossos d’Esquadra. No serveix de res, al seu parer, que es fa
vigilància amb helicòpters, ja que aquests aparells tenen poca incidència
preventiva sobre els delinqüents.
El Sr. Alcalde contesta que, precisament, la nostra Policia Local, en data 27 de
febrer i 5 de març, han practicat detencions de pressumptes actors de robatoris
i agressions, per la qual cosa cal felicitar-los. D’altra banda, assenyala el Sr.
Alcalde que ha demanat als Mossos d’Esquadra la celebració de reunions
sobre el tema. Afegeix, en aquest punt, que a data d’avui ja hi ha més efectius
que visiten el municipi.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres fa les següents
intervencions:
Preguntes:

1. Per quin motiu van entrar operaris de l’Ajuntament a la finca privada del Sr.
Josep M. Vilamajó, i es varen destruir uns arbres fruiters, per millorar la
seguretat de la zona? I després de fer aquest acte, ara es vol expropiar
aquesta porció de terreny? Com és possible que l’Equip de Govern se salti
la llei?
2. Per què es proposa concertar una pòlissa de Tresoreria de 200.000 euros
sense l’informe jurídic del Secretari de l’Ajuntament? Tal com s’havia fet
sempre.
3. Comissió de Govern núm. 3, de data 20 de gener de 2014. Textualment diu:
“El Sr. Alcalde proposa l’aprovació del Conveni que a continuació es
transcriurà, redactat per l’advocat Sr. Enrique Vicente, després de la lectura
del conveni, els reunits l’aproven per unanimitat”. La pregunta és: de què
tracta aquest conveni?
4. Comissió de Govern núm. 2, de data 14 de gener de 2014, punt 6.2: “Vist el
Pto. presentat per MJ GRUAS per un import de 27.277euros+IVA, pel fresat,
col·locació de vorada, subministrament i estesa de mescla bituminosa al vial
d’entrada a la vila anomenat carrer Major, en el tram comprés entre el carrer
Segrià i carrer de les Garrigues. La Junta de Govern l’aprova notificant-ho a
l’adjudicatari”. Ens preguntem? Només es va demanar un pressupost i a
aquesta empresa en concret? Tants diners val fer els retocs que s’han fet en
aquesta zona? Volem examinar la memòria valorada d’aquesta obra.
5. Com es preveu dur a la pràctica l’ús de la “Casa Clara” com a espai lúdic i
de trobada? Hi haurà un conserge que obrirà i tancarà? S’ha fet una
previsió de despeses de funcionament d’aquest espai?
6. Quants advocats presten el seu servei a l’Ajuntament d’Almacelles? Volem
veure les despeses d’aquests serveis i els temes que estan portant.
7. Com és possible que després de fer una gran despesa pública en el sector
11, polígon Pla de les Vinyes, ara no es pot tirar endavant perquè l’ACA diu
que s’ha de fer una depuradora en aquest sector. Això ja se sabia des del
primer moment. Qui és el responsable de tirar endavant amb aquesta gran
despesa de diner públic?
8.

Com es troba el projecte de reparcel·lar la zona situada entre el Parc
d’Europa i el Camp de Futbol? Estan els veïns d’acord en desenvolupar
aquest projecte?

9. És veritat que la casa on va viure el poeta d’Almacelles Josep Carner s’ha
de tirar a terra, per poder desenvolupar aquest projecte de reparcel·lació?

10. Per quin motiu s’han mort 20 arbres del Parc d’Europa? Quin cost té la seva
replantació?
11. El proppassat 31 de desembre el grup del PSC vàrem entrar per Registre
una sol·licitud d’entrevista amb el regidor responsable del manteniment de
la xarxa de camins rurals del nostre poble, per parlar de l’estat dels camins i
que ens expliqués el seu pla de manteniment. Per quin motiu -a data d’avuiencara no se’ns ha contestat? És que no ens volen donar aquesta
entrevista? Se’ls hi ha oblidat? o no tenen cap pla de manteniment?
12. Volem examinar el llistat de les visites que ha tingut aquest museu, mes a
mes des de la seva obertura. A quants anys és el crèdit que la Fundació té
amb una entitat bancària i que a 31-12-12 era de 190.000 euros? I per a
què es fa ver aquest crèdit?
PRECS:
1. Demanem que per part de la Brigada municipal es procedeixi a arranjar els
forats que hi al carrer de Maria Rúbies, tram davant l’Institut.
2. Demanem que per part de la Brigada municipal es procedeixi a arranjar els
forats que hi ha al carrer dels Pallars.
3. Demanem que les sessions de la Junta de Govern de l’Ajuntament
d’Almacelles, siguin públiques quan es tractin assumptes delegats per Ple
de l’Ajuntament, tal i com marca la Sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre de 2013 i publicada al BOE el 23 d’octubre de
2013.
Acte seguit, el regidor d’Obres Sr. Josep Gòdia, contesta al portaveu del PSC
dient que és fals el que ha dit en referència a la supressió d’arbres de la finca
del Sr. Vilamajó, i assenyala que –en tot cas- això és el que algú li va dir que
havia de dir. El regidor del PSC interromp al Sr. Gòdia i contesta defensant-se
de les manifestacions d’aquest últim.
El Sr. Alcalde, acte seguit, inicia les explicacions sobre aquest tema. Ateses les
interrupcions produïdes pel regidor portaveu del PSC, el Sr. Alcalde aixeca la
sessió i la dóna per acabada essent ¾ de 10 del vespre.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
21,45 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

