ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE
GENER DE 2013.- 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 20 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 la Sala d’Exposicions 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 2012
El regidor portaveu del PP, Sr. Francisco González, proposa incloure les
següents esmenes a l’acta:
1a.- Que consti que en punt 4t. va dir que votava en contra atès que la finca té
un altre propietari.

2a.- Que consti que en el punt sobre l’ocupació directa del sector 16 va dir que
votava en contra perquè no s’havia parlat amb el propietari.
La proposta d’acta és aprovada per unanimitat, així com la inclusió de les
esmenes referenciades.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia de 2012 i de 2013:
185/12
186/12
187/12
188/12
189/12
190/12
191/12
192/12
193/12
194/12
195/12
196/12
197/12
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13

Autoritzant dies personals Sr. Ramon M. Cornellana.
Aprovant modificació de crèdit 08/12 de generació de crèdit.
Convocant vacants de Jutge de Pau titular i substitut per al Jutjat de Pau d’Almacelles.
Convocant Comissió Informativa per al Ple del dia 18 de desembre.
Convocant al Ple de data 18 de desembre de 2012.
Aprovant inicialment projecte bàsic i d’exec. Urbanització C/ d’Anselm Clavé i St. Jaume.
Aprovant modificació de crèdit 10/12 de generació de crèdit.
Acordant pagament i declarar conformes la relació de factures de 2012 del núm. 1.927 – 1.978.
Acordant adscriure’s al programa de col·laboració social amb quatre treballadors.
Autoritzant baixa del gual situat al C/ del Carme, 28, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ Ntra. Sra. de Montserrat, 9.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 51, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ d’Anselm Clavé, 16, bxs.
Autoritzant baixa del gual permanent situat al C/ del Carme, 50, bxs.
Incoant exp. per a la protecció legalitat urbanística parcel·la urb. prop. Sr. Ramon Reñé Larré.
Designant membres que formaran el Comitè d’Experts obra de Reforma de la Casa Clara.
Autoritzant baixa gual permanent situat al garatge del C/ de Sant Antoni, 1.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb dism. no conductor Sra. Maria J. Labrador Cacho.

3.- Aprovació definitiva de l’expedient d’ocupació
directa de les finques afectades per a la urbanització de
voreres, dins l’àmbit del sector SUND-5, a l’avinguda de
Josep Mas Dordal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“L’Ajuntament d’Almacelles en sessió plenària celebrada el dia 30 de novembre
de 2012 va prendre, entre d’altres, el següent acord:

“Primer: Aprovar inicialment l’obtenció per ocupació directa dels terrenys
afectats per la urbanització de les voreres en el sector 5, en l’espai de
l’avinguda de Josep Mas Dordal previst en el planejament com a sistema
general, per tal d’incorporar-los al domini públic local.
Igualment, s'aprova el projecte d'ocupació directa, de data d’entrada 30 de juliol
de 2012, redactat per l’Estudi Bonaire SLP, i s’aprova el detall de les finques
ocupades, béns, drets i els propietaris afectats continguts en l'esmentat
document.
Segon: Reconéixer el dret de les persones propietàries a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si del sector de planejament
SUD-5 del POUM.
Tercer: Aprovar l’expedient i l’aprofitament de les finques a ocupar i la
valoració de l’import a indemnitzar de les collites, que es fixa en l’import del
rebut anual de l’IBI de la porció ocupada segons el quadre de repartiment que
s’adjunta com a annex núm. 1 a aquesta proposta (document de data 31
d’agost de 2012).
Es delega en la Junta de Govern la fixació definitiva de les indemnitzacions.
Quart: Sotmetre l’expedient a exposició pública publicant edicte en el BOP pel
temini de 15 dies amb notificació individual als propietaris afectats, a fi que
al·leguin el que creguin adient, restant aprovat definitivament per Decret de
l’Alcaldia si se certifica la manca d’al·legacions.
Cinquè: Publicar en el BOP, taulers i notificar als propietaris l’aprovació
definitiva.
Sisè: Delegar en el Sr. Alcade per signar les actes d’ocupació i fer, prèviament,
el pagament de les indemnitzacions que convinguin amb els propietaris
procedint a l’inscripció en el Registre de la Propietat dels drets que es derivin
d’aquest acte”.
Aquest acord en va exposar al públic en el BOP núm. 170, de data 6 de
novembre, en els taulers i telemàticament, juntament amb les notificacions als
propietaris afectats. En aquest termini, es va presentar l’al·legació dels senyors
Antonio i Josep Maria Casañé Cervera, de data 2 de gener de 2013.
En esència, aquesta al·legació el que planteja són discrepàncies en les
valoracions dels drets i concrecions pel que fa a les superfícies afectades per
l’ocupació directa.

L’article 156 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decrets
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost regula les ocupacions directes, amb el seu
desplegament reglamentari en els articles 215 i següents del Reglament de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel decret 305/2006, de 18 de juliol.
L’article 218 del Reglament estableix el procediment de fixació de les
indemnitzacions dels perjudicis produïts per l’ocupació directa. Segons aquest
precepte, les fixacions dels perjudicis es faran pel procediment establert en la
legislació d’expropiació per procediment d’urgència.
És a dir, que la valoració dels perjudicis s’ha de fer en un moment
procedimental posterior a l’aprovació definitiva, i a partir de la concreció dels
béns i drets afectats que es posen de manifest en l’acta d’ocupació que s’ha de
signar entre l’administració actuant i els propietaris, d’acord amb el que disposa
l’article 215.7 del propi reglament.
En conseqüència procedeix la desestimació de les al·legacions, si bé el seu
contingut s’haurà de tenir en compte en el moment de la confecció de les actes
d’ocupació, i l’inici del procediment d’apreuament.
Per tot el que a la vista de la proposta de l’advocat, n’Enric Vicente Català, de
data 16 de gener de 2013, es considera procedent en dret que el ple municipal
adopti el següent acord:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels senyor Antonio i Josep
Maria Casañé Cervera.
Segon.- Aprovar definitivament l’obtenció per ocupació directa dels
terrenys afectats per la urbanització de les voreres en el sector 5, en l’espai de
l’avinguda de Josep Mas Dordal previst en el planejament com a sistema
general, per tal d’incorporar-los al domini públic local.
Igualment, s'aprova definitvament el projecte d'ocupació directa, de data
d’entrada 30 de juliol de 2012, redactat per l’Estudi Bonaire SLP, i s’aprova el
detall de les finques ocupades, béns, drets i els propietaris afectats continguts
en l'esmentat document.
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local la fixació dels indemnitzacions
que corresponguin pels perjudicis causats por l’ocupació directa dels béns”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, proposa que es demani
prèviament una valoració per prendre un determinat acord.

El Sr. Alcalde contesta a l’esmentat regidor dient-li que el peritatge es faria en
una fase posterior i que si té interès no hi ha cap inconvenient en informar-lo.
Així mateix, li recorda que en el Ple anterior va votar a favor sobre aquest
mateix tema, considerant que no pot retirar-se quan es presenta algun
problema.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i d’ERC, 4 abstencions dels regidors del PSC i del PPC i 2
vots en contra dels regidors d’IPA-FPM.

4.- Proposta de
d’Alcaldes/esses

resolució

d’adhesió

al

Pacte

Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“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.

Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament d’Almacelles fa 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.
Segon.- L’Ajuntament ‘Almacelles es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per
part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida,
coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida)
Tercer.- L’Ajuntament d’Almacelles es compromet també a elaborar un informe
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- 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.- Aprovació del conveni a signar amb el Departament
d’Ensenyament per al sosteniment del Centre
d’Educació Infantil municipal (curs 2011-12)
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Es dóna compte de conveni tramés pel Depatament d’Ensenyament amb
comunicació, de data 15 de gener de 2013, en el què ens adjunten conveni per
al sosteniment del centre municipal de primer cicle d’Educació Infantil per al
curs 2011-12, en el qual es fixa l’aportació que farà l’esmentat organisme.
Vist que la Llei Municipal Catalana atorga competència al ple per a l’aprovació
de convenis amb altres administracions públiques i la proposta de Secretaria;
és per això que es proposa al reunits els següent:
Primer: Aprovar el Conveni a signar amb el Departament d’Ensenyament
adjuntat a l’ofici, de data 7 de gener de 2012, a fi de concretar l’aportació de la

Generalitat en l’exercici 2011-12 per al funcionament del la Llar d’Infants Vensi,
que es concreta en la xifra de 124.800 €, a raó de 1.300 € per alumne.
Segon: Delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura d’aquesta conveni.
Tercer: Notificar-ho al Departament d’Intervenció per a seu coneixement”.

6.- Compte de l’ aprovació definitiva del pressupost de
la Corporació, dels OOAA i de la plantilla de personal i
retribucions per a l’exercici 2013
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el ple de data 18 de desembre de 2012 va resoldre:
“Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren (...).
Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb 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.
..//..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”.
Atès que s’ha realitzat la exposició al públic mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província núm. 1 d’1 de gener de 2013 i en el tauler
d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual
els interessats han pogut examinar-lo per presentar-hi reclamacions.
Atès que amb data 16 de gener de 2013 es va presentar un escrit per part del
Grup municipal del PSC, proposant diferents modificacions sobre les partides
existents inicialment.

Vist l’informe d’Intervenció sobre les esmentades al·legacions que després
d’estudiar la normativa legal conclou el següent:
Que no és preceptiu que el Ple resolgui l’escrit presentat pel grup del PSC, atès
que no es tracta d’una reclamació als pressupostos.
Que el pressupost es considera definitivament aprovat en no haver-se
presentat cap reclamació a aquest, de les taxades per la llei.
Que, tot i no ser preceptiu, s’informi al Ple de la Corporació d’aquesta aprovació
definitiva del Pressupost de la Corporació i de llurs OOAA per a l’exercici de
2013.
A la vista, doncs, d’aquestes consideracions, s’informa als reunits que resta
legalment aprovat el pressupost de la Corporació atès que l’al·legació
presentada no té el caràcter de reclamació al Pressupost i, per tant, no ha de
ser resolta”.
Per disposició de l’Alcaldia, el Sr. Interventor exposa el fonament del seu
informe, segons el qual i en aplicació de la Llei d’Hisendes Locals, solament es
pot reclamar per tres motius taxats i assenyala que en cap d’aquests supòsits
es poden emparar les al·legacions presentades pel grup municipal del PSC.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la
interpretació de la llei és un tema de sintaxi, i que la seva proposta està d’acord
amb l’article 170.d de la Llei, essent una manca de respecte el no notificar la
resposta.
El Sr. Alcalde contesta que, referent a la resposta que esperava el PSC, li fa
avinent que li arribarà ara. Al mateix temps el convida a que tingui compte en
fer les reclamacions a fi que no calgui perdre el temps en estudiar les que no
compleixin amb les determinacions legals.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors
de CiU, ERC i PPC i 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

7.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde inclou com a assumptes previs el següent:

U.1.- Exposició dels passos seguits en les relacions
entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament

d’Almacelles, respecte a la Fundació del Museu Josep
Mas Dordal
El Sr. Alcalde manifesta en primer lloc, que en el Ple de data 18 de desembre,
el regidor Francesc Torres va manifestar que en el conveni signat sobre aquest
assumpte, es deia que l’aportació econòmica la faria l’Ajuntament en el moment
que el Museu funcionés.
Fa constar el Sr. Alcalde que el 16 de febrer de 2004, el Consell Comarcal del
Segrià, es va comprometre a fer una aportació anual de 3.000 euros mentre
duressin les obres i de 6.000 euros en el moment de constituir la Fundació.
Assenyala que així va actuar el Consell pagant les quantitats adients fins a
l’exercici de 2007. S’adjunta conveni.
Assenyala igualment el Sr. Alcalde que, en data 5 d’octubre de 2007, en iniciarse en el Consell Comarcal un nou govern del PSC i d’altres partits, se li va
explicar com funcionava el tema de les aportacions. Adjunta document núm. 1.
Segueix dient que, en data 21 de novembre de 2007, la Fundació va convocar
al Consell Comarcal per a la celebració de la primera sessió del Museu, a la
què hi va assistir el conseller Ramon Fargues, qui va sol·licitar una còpia de
l’expedient de formació. En data 7 de desembre se li va trametre la còpia
sol·licitada d’aquesta documentació. Adjunta document núm. 2.
En data 7 de desembre de 2007, es demana al Consell Comarcal del Segrià
que designi un representant per a la Fundació, d’acord amb el conveni signat,
comunicació a la qual no es va respondre i essent en aquells temps el regidor
Francesc Torres el portaveu del PSC en el Consell Comarcal.
En data 25 de febrer de 2008, es va tornar a fer un nou recordatori dels deutes
pendents del Consell cap a la Fundació. Adjunta document núm. 4.
En data 10 de juny de 2008, es va convocar al Consell Comarcal a una reunió,
on es va donar compte dels pressupostos de la Fundació i de les seves
despeses, sense que s’hi presentés ningú en nom del Consell Comarcal.
Adjunta document núm. 5.
En data 15 de gener de 2009, essent el president del Consell Comarcal el Sr.
Pons, amb la participació del portaveu del PSC, es va fer constar la voluntat del
Consell Comarcal de denunciar el conveni i de no prorrogar-lo. S’adjunta
document núm. 6.
En resum, el deute pendent contret amb el Consell Comarcal del Segrià és de
6.000 euros, deute que es preveu difícil de poder cobrar-lo.

U.2.- Aprovació provisional de la modificació puntual
del POUM en els Sectors SUND 25 i SUND 26 (Ciutat
Jardí)
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
Atès que el Ple de 30 d’octubre de 2012 va resoldre:
“Atès que el POUM preveu en els articles 229 i 230 els sectors SUND 25 i
SUND 26, que encara no estan desenvolupats i, per tant, són susceptibles de
noves determinacions per via de modificació del POUM.
Atès que tal com es descriu en l’apartat 1.6 de la memòria de la informació, del
document que se sotmet a l’aprovació, s’ha vist la necessitat de facilitar que els
veïns interessat en disposar d’habitatges propis d’una Ciutat Jardí, puguin
obtenir-los.
Atès que això pot donar lloc a la modificació puntual actual de creació d’una
Ciutat Jardí, seguint un procediment senzill de gestió al crear 8 subsectors del
sector 9, susceptibles de desenvolupament separat.
Atès que crea també aquesta modificació un nou vial tipus ronda per la banda
sudest que millora la connectivitat de la xarxa viària.
Atès que finalment la modificació substitueix una rambla en el sector 8 per un
carrer de 14 metres que perpetra la connexió de l’antiga nacional 240 amb el
principal vial del sector de l’eixample.
A la vista del document, de data 18 d’octubre de 2012, Núm. de Registre
d’entrada 2983/12, redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra López, que recull
les anteriors modificacions que hem esmentat.
Vist el que diposen els articles 85 i 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
aprovada per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles 102 i 108 del
Reglament de l’esmentada llei, es proposa als reuntits el següent:
Primer: Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en els sectors
SUND 25 i SUND 26, continguda en el document tècnic abans esmentat.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes mitjançant inserció
d’edictes en el tauler, BOP i telemàticament”.

El Sr. Secretari fa constar que cal incorporar a la documentació l’anomenat
document comprensiu o resum de l’abast de les determinacions del pla (annex
1), que s’ha adjuntat a darrera hora per part del redactor, cosa que és
acceptada per tots els reunits.
Atès que ha estat exposat al públic l’expedient per edicte inserit en el BOP 156
de 8 de novembre de 2013, telemàticament, per taulers i notificat als
propietaris.
Atès que s’hi han presentat dues al·legacions de 29 de novembre del senyor
Arturo Zanuy Sanlorien i del Sr. Ramon Royo Cortadellas, que han estat
informades i estimades parcialment per l’arquitecte redactor en Xavier Guerra
López, segons informe, de data 21 de gener de 2013, que s’incorpora a
aquesta resolució.
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
aprovada per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles 102 i 108 del
Reglament de l’esmentada llei.
És per tot això que es proposa als reunits el seguent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en els
sectors SUND 25 i SUND 26, continguda en el document tècnic, de data 18
d’octubre de 2012, núm. de registre d’entrada 2983/12, redactat per l’arquitecte
en Xavier Guerra López, que recull les anteriors modificacions que hem
esmentat.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme per a la seva
aprovacio definitiva”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, PSC i PPC, i els 2 vots en contra dels regidors
d’IPA-FPM.

U.3.- Inici de l’expedient d’ocupació directa de les
finques afectades per a la urbanització de voreres, dins
l’àmbit del sector SUD-6 pol. 2, a l’avinguda de Josep
Mas Dordal
Es dóna compte de la següent proposta:

“Atès que l'Ajuntament preten dur a terme d’immediat la urbanització de voreres
i la plantació de l’arbrat a l’avinguda de Josep Mas Dordal, dins del sector 6.2
del POUM, , per tal d’evitar que els vilatans hagin de passejar per aquests
espais públics, en la zona destinada al trànsit rodat.
Vist que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent preveu en la zona
que cal ocupar per a l'esmentada urbanització la qualificació del sòl com a
sistema general d'equipament i viari.
Atès que per completar les negociacions amb els propietaris afectats cal
utilitzar la via urbanística de l’ocupació directa, prevista en la Llei d’Urbanisme,
encara que hagin estat signats alguns convenis voluntaris, per poder utilitzar
les finques d'immediat, a fi de donar definitivament els drets legalment
previstos.
Atès que s'enten per ocupació directa l'obtenció de terrenys que, essent
afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic,
general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic.
Atès que l'ocupació directa comporta el reconeixement de l'administració
actuant del dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just
dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon
d'actuació concrets.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, article 150 i següents, i article 41
de Reglament de Planejament, es proposa als reunits el seguent:
Primer: Aprovar inicialment l’obtenció per ocupació directa dels terrenys
afectats per la urbanització de les voreres i arbrat en el sector 6.2, en l’espai de
l’avinguda de Josep Mas Dordal, previst en el planejament com a sistema
general, per tal d’incorporar-los al domini públic local.
Igualment, s'aprova el projecte d'ocupació directa, de data gener de 2013,
redactat per l’Estudi Bonaire SLP, i s’aprova el detall de les finques ocupades,
béns, drets i els propietaris afectats continguts en l'esmentat document.
Segon: Reconéixer el dret de les persones propietàries a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si del sector de planejament
SUD-6.2 del POUM.
Tercer: Aprovar l’expedient i l’aprofitament de les finques a ocupar i la
valoració de l’import a indemnitzar de les collites.
Es delega en la Junta de Govern la fixació definitiva de les indemnitzacions.

Quart: Sotmetre l’expedient a exposició pública publicant edicte en el BOP pel
temini de 15 dies amb notificació individual als propietaris afectats, a fi que
al·leguin el que creguin adient, restant aprovat definitivament per Decret de
l’Alcaldia si se certifica la manca d’al·legacions.
Cinquè: Publicar en el BOP, taulers i notificar als propietaris l’aprovació
definitiva.
Sisè: Delegar en el Sr. Alcalde per signar les actes d’ocupació i fer,
posteriorment, el pagament de les indemnitzacions que convinguin amb els
propietaris procedint a l’inscripció en el Registre de la Propietat dels drets que
es derivin d’aquest acte”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, suposa que es tracta
d’una despesa pagada per la Diputació. El Sr. Alcalde contesta afirmativament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC; 2 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots
en contra dels regidors d’IPA-FPM.

U.4.- Moció de suport a la declaració aprovada pel
Parlament de Catalunya, avui dia 23 de gener de 2013
El Sr. Alcalde considera que avui mateix, s’ha produit en el nostre país un fet
històric consistent en què la majoria dels diputats del Parlament han fet un pas
endavant cap a la democràcia. Per aquest motiu, s’ha fet una proposta a la
vista de la qual cada partit podrà defensar legítimament el que consideri oportú
i que, en síntesi, defensa el dret de tots els ciutadans a poder opinar.
Acte seguit, el Secretari dóna compte de la proposta de l’Equip de Govern:
“Avui, dia 23 de gener de 2013, en el primer Ple de la Xa. Legislatura, el
Parlament de Catalunya ha aprovat la declaració que reconeix a Catalunya com
a subjecte polític, jurídic i sobirà, i que reivindica el dret dels seus ciutadans a
decidir el seu futur en la seva relació amb la resta de l’Estat.
L’Ajuntament d’Almacelles dóna suport al dret inalienable dels pobles a decidir
el seu futur col·lectiu com a màxima expressió de la democràcia. El dret a
decidir és un dret democràtic inalienable de Catalunya que, com a comunitat
nacional, hade poder expressar-se i diecidir lliurement, la relació amb la resta
de l’Estat espanyol, segons ho decideixi la voluntat majoritària dels seus
ciutadans, expressada de forma democràtica i pacífica”.

El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que –sense
ànims de voler polemitzar- voldria posar en consideració dels reunits què
passaria si totes les autonomies fessin el mateix. Afegeix que hi ha un projecte
de la Unió Europea d’unificació i, per tant, tot i que no ha pogut llegir
detingudament la proposta, considera que no té cap sentit. Per això, el seu
grup votarà en contra.
El Sr. Alcalde manifesta que no diu ni blanc ni negre, si bé vol fer constar, en
primer lloc que les persones tenen dret a ser consultades per les seves
institucions. En segon lloc, manifesta que la major part de les Comunitats
Autònomes ja estan bé com estan i no necessitaran de cap consulta. Per
acabar, el Sr. Alcalde afegeix que Espanya va tenir el seu primer president al
segle XIX, mentre que a Catalunya, ja varen tenir el primer president d’un
govern el 1325. És per aquests motius que el nostre poble té tot el dret del món
a ser consultat. Tot i això, puntualitza que l’únic problema és que tot i que
decidim deixar de ser espanyols ho haurem de continuar sent-ho ja que no ens
deixaran marxar.
En definitiva, el Sr. Alcalde considera que cal respectar la història de cada
poble i la de les seves institucions.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que si bé no ha
pogut assistir a la Comissió Informativa calia haver consensuat aquesta
proposta. D’altra banda, afegeix el regidor socialista, en un altre Ple ja es va
votar el dret a decidir i, per tant, aquesta proposta ja no té raó de ser. De la
mateixa manera que ara es presenta aquesta proposta, el grup del PSC podria
presentar al Ple, per a que es voti, allò que el seu grup va presentar al
Parlament i que les grups de CiU i d’ERC no van voler recolzar. Per aquest
motiu, el seu grup votarà en contra.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i IPA-FPM i els 4 vots en contra dels regidors del PPC i
del PSC.

8.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PPC, el Sr. Francisco González, manifesta que ha
llegit en els diaris la intenció que té l’Ajuntament de construir tres rotondes en la
zona d’accés a la població, en direcció a Lleida. Aquest fet el considera poc
pràctic per als conductors i voldria saber, a més, quan costarà aquesta obra.
El Sr. Alcalde respon que només es tracta d’un estudi que intenta donar
seguretat als vianants i als veïns de la zona. Aprofita l’ocasió per convidar al

regidor a que participi d’aquests treballs, cosa que el regidor i portaveu del PPC
accepta.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que es torni a
arranjar el ferm en el carrer de les Garrigues, en el tram comprès entre el carrer
Major i el carrer del Príncep de Viana.
El mateix regidor socialista convida al Sr. Alcalde a que, en relació al tema del
Consell Comarcal i la Fundació del Museu del què ha parlat abans, l’acompanyi
un dia pel matí a la seu del Consell i li ensenyarà tot l’expedient que tenen allí
sobre aquest assumpte, amb tota la documentació. Al mateix temps, també
podrà parlar del tema dels Serveis Socials que l’Ajuntament rep i no paga.
El portaveu del PSC considera també, que si tan malament ho fa el Consell
respecte al tema de la participació en el Museu, ¿per què ara que hi ha un
govern de CiU al Consell Comarcal tampoc el paga?...
El Sr. Alcalde contesta al regidor del PSC que ara mateix el Consell Comarcal
no paga perquè no pot fer front a tots els deutes existents que ha heretat.
Pel que fa al tema dels Serveis Socials, l’alcalde considera que seguirà
impugnant el seu pagament mentre no es presentin els documents justificatius
dels costos i despeses que suposen i com es reparteixen.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, posa en coneixement de
l’alcalde que fa 8 anys que al Consell Comarcal se celebren els Consells
d’Alcaldes sense que no hagi assistit ni una sola vegada per defensar aquests
temes dels què parla. Afegeix també, que ell mateix va fer una reunió amb la
regidora Montse Noró per explicar-li aquestes qüestions i que la resta dels
ajuntaments ho varen entendre.
D’altra banda, el regidor del PSC, també li vol fer avinent al Sr. Alcalde que les
manifestacions de l’Alcaldia sobre aquests assumptes solament van
encaminats a anar en contra d’ell personalment.
El Sr. Alcalde considera que en els Consells d’Alcaldes no hi ha d’anar perquè
no es defensen els interessos de la vila d’Almacelles. Afegeix que no té cap
sentit que el Consell cobri de l’Ajuntament 50.000 euros anuals per l’assistència
del nostre municipi, amb tan sols dos dies per setmana i una sola assistenta
social.
El regidor i portaveu del PSC fa constar que hi ha una llei que regula aquest
tema.

El Sr. Alcalde disposa que sigui el Sr. Secretari qui expliqui el fet pel qual no es
paga aquesta taxa. El Sr. Secretari fa constar que des de fa anys s’ha anat
demanant al Consell Comarcal que ens trameti l’informe d’Intervenció, on es
detallin els costos del servei i que a data d’avui encara no s’han rebut, malgrat
algun paper que hagi pogut enviar la Gerència del Consell.
El Sr. Alcalde afegeix que l’unic que vol és que es concretin els ingressos i les
despeses del Consell Comarcal sobre aquest assumpte, amb un informe
d’Intervenció com a suport obligat de la taxa.
Detalla el Sr. Alcalde que ara també els continuem denanant i que no es
pagaran mai unes despeses no justificades, per molt que les acordi una
Comissió Informativa del Consell.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,10 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

